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S.D.	4	“De	positie	van	kinderen	en	jongeren	in	de	landelijke	omgeving	is	sterk.”
• O.D. 4.1 KLJ is zichtbaar aanwezig in de samenleving.

• O.D. 4.2 KLJ gebruikt haar expertise in de landelijke omgeving om jeugdwerk in de stad

t e ondersteunen.

• O.D. 4.3 KLJ is een betrouwbare en luide stem van kinderen en jongeren in de

landelijke omgeving.

• O.D. 4.4 Het (lokale) netwerk van KLJ is sterk op lokaal, provinciaal,

Vlaams en internationaal gebied.

S.D. 5	“Groene	Kring	brengt	jongeren	met	een	hart	voor	land-	en	tuinbouw	samen	in	kwalitatief, 

socio-cultureel	bewegingswerk.”

• O.D. 5.1 Groene Kring breidt haar doelgroep uit naar jongeren met een

hart voor land- en tuinbouw.

• O.D. 5.2 Groene Kring ondersteunt haar gewesten op maat.

• O.D. 5.3 Groene Kring hee t een e-learning omgeving waar alle vrijwilligers en 

beroepskrachten elkaar vinden.

• O.D. 5.4 Groene Kring ontwikkelt kwalitatieve en innovatieve communicatietools die 

gewesten gebruiken in hun communicatie met leden en andere partners.

• O.D. 5.5 Groene Kring beweegt maximaal op de kracht van gemotiveerde en gevormde

(boven)lokale vrijwilligers.

• O.D. 5.6 Groene Kring organiseert originele ontmoetingskansen.

• O.D. 5.7 Groene Kring communiceert doelgericht over haar (sociocultureel) aanbod en

op maat van de jonge land- en tuinbouwers.

“Groene Kring is een kwaliteitsvolle vormingsaanbieder en belangenverdediger voor jongeren met een 

hart voor land- en tuinbouw (niet betoelaagd).”

S.D. 6  “Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag." 

Samenwerking 
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Stedelijke context 

Begroting 

Bijlagen 
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KLJ en Groene Kring begint bij jezelf, 
leeft verder in het dorpsgevoel en 

is voelbaar ver daarbuiten…
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1. Ontstaansgeschiedenis

2. Onze missie

In 1927 ontstaat de Boerenjeugdbond (BJB) als jongerenafdeling van de toenmalige Boeren- en Boerinnenbond 

voor jongeren vanaf 16 jaar. Na de Tweede Wereldoorlog focust de BJB zich naast vorming en opvoeding voor de 

jonge land- en tuinbouwers steeds meer op ontspanning. De sportwerking ontstaat en de internationale belangstel-

ling neemt toe. In 1954 speelt de BJB een voortrekkersrol in de oprichting van MIJARC, Mouvement Internationale 

de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (zie Hoofdstuk 3). In de jaren ’60 breidt BJB haar doelgroep in het 

dorp uit omwille van de sterke daling van het aantal land- en tuinbouwjongeren. In 1965 wordt BJB omgedoopt tot 

Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), een beweging die vorming en ontspanning organiseert voor alle jongeren uit het 

dorp en hun belangen verdedigt. De eerste gemengde afdelingen ontstaan en ook jongere leden zijn welkom. Voor 

de jonge land- en tuinbouwers wordt in 1976 een specifieke deelwerking opgericht. Groene Kring verenigt jonge 

boeren en boerinnen om samen te ontspannen, vorming te volgen en aan belangenverdediging te doen. In 2008 

wordt KLJ vzw veranderd in KLJ & Groene Kring vzw.

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. 

We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie. Samen-

komen en/of -spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking 

willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

Groene Kring is de beweging van en voor (toekomstige) jonge land- en tuinbouwers en jongeren met een hart voor 

de land- en tuinbouwsector. Groene Kring brengt deze jongeren samen in een kwaliteitsvolle jongerenwerking en 

biedt hen maximale kansen om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Door haar werking wil Groene 

Kring hen een stem geven, in het bijzonder in specifieke jongerendossiers, en hun maatschappelijke belangen be-

hartigen onder meer door een positieve bijdrage aan het imago van de land- en tuinbouwsector te leveren.

KLJ kiest voor leeftijdsgericht werken in zes leeftijdsgroepen nl. -9, -12, +12, +14, +16 

en +20. Lokale afdelingen staan vrij om een andere opsplitsing te maken, naargelang 

de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.  Groene Kring is een ledenbeweging die 

open staat voor alle jongeren die een grote belangstelling hebben voor de land- en 

tuinbouwsector vanaf 16 jaar.

KLJ en Groene Kring vzw is er voor iedereen. We kiezen ervoor om aandacht te beste-

den aan de integratie van alle kinderen en jongeren. Daarom roepen we onze lokale 

afdelingen en gewesten op om een laagdrempelige werking te organiseren. We kie-

zen voor inclusie en motiveren afdelingen om samen te werken met gespecialiseerde 

organisaties en onze toekomstige, interne diversiteitscoaches om die laagdrempelige 

werking uit te bouwen. 

3. Onze doelgroep

KLJ VOOR IEDEREEN
Dit is onze ‘KLJ voor iedereen’-boom. Hij toont dat onze

KLJ-afdeling zich wil inzetten voor de onderstaande
kansengroepen. Stap voor stap laten we onze boom

groeien en openbloeien. 

Kinderen/jongeren met
een visuele beperking

Holebi’s (Kans)arme
kinderen/jongeren

Kinderen/jongeren
met ADHD

Kinderen/jongeren met
een auditieve beperking

Kinderen/jongeren
met autisme

Kinderen/jongeren van
buitenlandse afkomst

Kinderen/jongeren met
een mentale beperking

Kinderen/jongeren met
een fysieke beperking

11001_KLJ_iedereen_bord_WIT.indd   1 18/06/14   15:48
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KLJ	&	Groene	Kring	vzw	ziet	zichzelf	als	dé	organisatie	die	instaat	voor	de	vereniging,	de	vorming	en	de	verde-

diging	van	de	belangen	van	alle	kinderen	en	 jongeren	 in	de	 landelijke	omgeving.	Binnen de organisatie wordt  

gewerkt met twee bewegingen: KLJ en Groene Kring. KLJ beweegt voor en door ‘alle kinderen en jongeren in de 

landelijke omgeving’. Groene Kring doet dat voor de specifieke doelgroep van jonge land- en tuinbouwers. 

4. Eén organisatie, twee bewegingen

Organigram	KLJ	&	Groene	Kring	vzw

Bewegingsorganigram	Groene	Kring

Worden vertegenwoordigd in...Leden van Groene Kring komen samen in 40 gewes-

ten. De werking van een gewest bij Groene Kring 

komt overeen met een lokale afdeling binnen KLJ. 

De gewesten zijn lokale werkingen over de gemeen-

tegrenzen heen. Elk gewest is vertegenwoordigd in 

één van de vijf Provinciale Kernen (PK). De voorzit-

ters van deze Provinciale Kernen vormen samen het 

Nationaal Bestuur. Zij maken nationaal beleid. De 

werkgroepen bij Groene Kring zijn georganiseerd op 

Nationaal niveau. Zij voeren het nationale beleid sa-

men met meer dan 300 bestuursleden uit.

KLJ & Groene Kring vzw

Nationaal bestuur KLJ Nationaal bestuur GK

Raad van Bestuur

DirectiecomitéVoorzitter KLJ Voorzitter GK

Beroepskader KLJ Secretariaat Beroepskader GK

Algemene 
Vergadering

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur bestaan voor het merendeel uit vrijwilligers en vertegenwoordi-

gen zo onze vrijwilligersorganisatie maximaal. Deze organen nemen de beheersmatige verantwoordelijkheid waar. 

Het inhoudelijke, pedagogische beleid wordt gemaakt door de twee bewegingen (zie bewegingsorganigram Groene 

Kring en KLJ). Beide bewegingen worden ondersteund door een beroepskader. Het beroepskader van KLJ en Groene 

Kring vzw telt 29 medewerkers in 28,60 VTE. Om maximale transparantie te bieden en op een efficiënte manier te 

rapporteren, wordt in de rest van deze nota regelmatig een onderscheid gemaakt tussen de twee bewegingen.
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Nationaal Bestuur
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Werkgroepen

Groene Kring Overleg

40 gewestelijke kernen

5 Provinciale Kernen

Nationaal
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KLJ en Groene Kring vzw is één van de grote jeugdbewegingen in Vlaanderen naast Chirojeugd Vlaanderen, Scouts 

en Gidsen Vlaanderen en KSA. Binnen deze groep van ‘traditionele jeugdbewegingen’ focust KLJ & Groene vzw zich 

op kinderen en jongeren in de landelijke omgeving. Verder onderscheiden we ons door een eigen invalshoek en 

aanpak die zich expliciet richt op het dorp.  We zetten in op een sterke band met lokale afdelingen en gewesten. Ook 

de uitgebreide sportwerking van KLJ, waar meer dan de helft van alle afdelingen aan deelneemt, onderscheidt de 

beweging. Waar de zomer van andere jeugdbewegingen vooral draait rond het kamp, loopt de werking van KLJ de 

hele zomer door. Voor sportende KLJ-afdelingen is de sportzomer zelfs het hoogtepunt van hun werkjaar.  Groene 

Kring heeft ook een eigen typerende zomerwerking. De sportwerking is uniek in Vlaanderen en Vlaams cultureel 

erfgoed waar we trots op mogen zijn en blijven. Verder zijn we deel van de Landelijke Beweging (lees meer bij Hoof-

stuk 3). Meebouwen aan de leefbaarheid van hun dorp is een belangrijke taak van elke KLJ’er en Groene Kringer, 

maar ook nationaal zijn KLJ en Groene Kring op dit vlak actieve spelers. KLJ neemt regelmatig standpunten in die 

belangrijk zijn voor kinderen en jongeren op in de landelijke omgeving en Groene Kring behartigt actief de belangen 

van jonge land- en tuinbouwers. Ten slotte is KLJ en Groene Kring vzw één van de weinige jeugdbewegingen die nog 

steeds volmondig achter hun christelijke inspiratie staan. We geven aan deze keuze een positieve, eigentijdse, open 

en interculturele invulling. Het is overigens een keuze die, zo blijkt uit de bevraging bij bovenlokale vrijwilligers en 

bestuursleden, die uitdrukkelijk gedragen is door de achterban.  

5. KLJ en Groene Kring vzw binnen de jeugdsector

Bewegingsorganigram	KLJ

260 lokale afdelingen vormen de basis van de KLJ-beweging. 

Afdelingen organiseren zich in 43 gewesten, verspreid over 

vijf regio’s (lees: Vlaamse provincies). De verschillende on-

derdelen van de bewegingsstructuur zijn verbonden door 

vertegenwoordigers. Een afdeling vaardigt één of meerdere 

personen af in het gewest en elk gewest is vertegenwoordigd 

in het Regionaal Bestuur (RB). Naast een Regionaal Bestuur, 

verantwoordelijk voor het regionale beleid, heeft elke regio 

minstens vier werkgroepen die verantwoordelijk zijn voor 

vorming, communicatie, sport en de K in KLJ. Op nationaal 

niveau vormen de vijf regionale voorzitters het Nationaal 

Bestuur, aangevuld met twee vrijwillige nationale onder-

voorzitters en de nationale voorzitter (= Nationale Leiding) 

maken zij het nationaal beleid. De Nationale Raad wordt ge-

vormd door alle beleidsvrijwilligers en maakt beleid op lan-

ge termijn. Ook op nationaal niveau worden werkgroepen 

georganiseerd rond vorming, communicatie, sport en de K 

in KLJ. Naast deze thema’s komen ook andere thema’s als 

diversiteit, solidariteit, vrijwilligersbeleid e.a. aan bod. 
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6. Hoe kwam de beleidsnota tot stand?

Opstelling o.b.v. voorstel Ambrassade & brainstormsessie ervaringsdeskundigen

Toelichting: Voorgesteld en goedgekeurd door Nationaal Bestuur

Oprichting werkgroep: 4 beroepskrachten & 4 vrijwilligers

Fase	1	-	Opstart	en	voorstelling	v/h	beleidsplanningsproces	(09/2015-11/2015)

SWO-ART-analyse

Beleidsuitdagingen	formuleren

Beleidsopties	formuleren

Opgesteld door de werkgroep, aangevuld door de regionale en nationale beleidsorganen en 

de beroepskrachten.

Opgesteld door de werkgroep o.b.v. SWO-ART-analyse, voorgelegd aan de beleidsstructuren 

en afgetoetst bij hun achterban. 

Opgesteld door de werkgroep o.b.v. feedback en vertaalt naar strategische en operationele 

doelstellingen.

Feedbackronde	en	brainstormsessie

Fase	2	-	Onderzoek	(11/2015-04/2015)

Stakeholdersanalyse

Omgevingsanalyse

Interne	analyse

Online bevraging: 332 ouders & 125 bestuursleden uit 52 afdelingen 

Inputmoment: 53 beleidsvrijwilligers, 489 bestuursleden, 123 bovenlokale vrijwilligers, 10 medewerkers

Diepte-interview: Partners (jeugdconsulenten, Landelijke Beweging, Ambrassade, Trias, Mijarc, Tumult)

Literatuur actualiteiten in het jeugdwerk -> kansen en bedreigingen fomuleren voor de organisatie. 

Analyse van relevante, meetbare gegevens vb. ledencijfers, deelnamecijfers, bereik van communicatie- 

middelen, financiële resultaten.

Fase	3	-	Analyse,	beleidsuitdagingen	&	opties	(04/2016-06/2016)

Fase	4	-	Doelstellingenkader	(06/2016-11/2016)

Aftoetsen en bespreken van het doelstellingenkader bij Regionale Besturen, gewesten en afdelingen

Brainstormsessies om acties te verzamelen bij Regionale Besturen, werkgroepen en commissies

Fase	5	-	Mensen	en	middelen	&	redactie	(09/2016-12/2016)

Kritische	reflectie	door ervaringsdeskundigen (ex-medewerkers en beleidsvrijwilligers van KLJ)

Doelstellingen worden in samenspraak met de directie aan mensen en middelen gekoppeld. 

Beleidsnota wordt unaniem goedgekeurd op de Nationale Raad van KLJ & Groene Kring en de 

Algemene Vergadering

4



Groene Kring bewaakt en geeft kansen aan 
jongeren die dromen hebben in de 

land- en tuinbouw en probeert ze daar 
ook in te steunen. 



Doel-
stellingen
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Onze kerntaken

5

De opdracht van KLJ en Groene Kring vzw anno 2018-2021 is duidelijk en komt voort uit een interne analyse en een 

analyse van maatschappelijke tendensen in de dynamische samenleving waar wij als organisatie onlosmakelijk mee 

verbonden zijn. We weten waar we als KLJ en Groene Kring vzw willen landen in 2021. De werkgroep, representatief 

voor onze organisatie, verwerkte de analyses en bevragingen tot de volgende kerntaken. Deze kerntaken geven de 

interne en externe noden weer en vormen de basis van deze beleidsnota. Opvallend is dat de gedefinieerde kernta-

ken in grote lijnen overeenkomen met de taken die de organisatie tijdens de vorige beleidsperiode uitvoerde, maar 

de invulling ervan is innovatiever, flexibeler en meer aangepast aan deze tijd van digitalisering in een superdiverse, 

snel veranderende samenleving. Nieuwe operationele doelstellingen zijn te herkennen:        of        

Kwaliteitsvolle,	zelfredzame	lokale	afdelingen	en	gewesten
KLJ en Groene King vzw ondersteunt afdelingen en gewesten op maat en brengt hen sa-

men opdat zij (verder) ontwikkelen tot kwaliteitsvolle, zelfredzame lokale afdelingen en 

gewesten die samenkomen en spelen in groep. KLJ en Groene King vzw is een rots waar-

op afdelingen en gewesten kunnen bouwen, een rots die stevig en betrouwbaar is. Deze 

rots wordt gevormd door de pedagogisch medewerkers en consulenten die een hecht, 

persoonlijk contact hebben met de bovenlokale vrijwilligers en de lokale bestuursleden. 

Geïnspireerde,	actieve	vrijwilligers
KLJ en Groene Kring vzw creëert een veilige, inspirerende omgeving voor (bovenlokale) 

vrijwilligers waarin zij zichzelf kunnen ontplooien opdat de organisatie maximaal kan be-

wegen op de kracht van haar vrijwilligers.  KLJ en Groene King vzw is een serre waarin de 

vrijwilligers in optimale omstandigheden kunnen groeien. In de komende beleidsperiode 

willen we de temperatuur in de serre nog beter meten, de behoeften van onze vrijwilli-

gers verder onderzoeken en actie ondernemen om deze te bevredigen. 

Kwalitatief,	innovatief	materiaal
KLJ en Groene King vzw doet onderzoek, bouwt expertise op en gaat partnerschappen 

aan opdat onze leden goed geïnformeerd zijn en over het nodige materiaal beschikken 

om hun kerntaak uit te voeren. KLJ en Groene Kring vzw ontplooit zich de komende be-

leidsperiode verder tot een echt onderzoeks- en ontwikkelingscentrum waarin materiaal 

wordt ontwikkeld op maat van de lokale afdelingen en gewesten opdat zij de kwaliteit 

van hun acties kunnen optimaliseren en communiceren met waardevolle partners.

Een	luide	stem	voor	kinderen	en	jongeren	in	de	landelijke	omgeving	
KLJ en Groene King vzw is zichtbaar aanwezig in de samenleving opdat de positie van 

kinderen en jongeren in de landelijke omgeving sterk is. KLJ en Groene Kring vzw gebruikt 

een grote megafoon om de belangen van de kinderen en jongeren in de landelijke omge-

ving te verdedigen en deze kwetsbare groep jonge mensen een stem te geven. 
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De krijtlijnen

In de afgelopen beleidsperiode hebben we de ondersteuning voor onze lokale afdelingen en gewesten verder uitge-

breid. We hebben de personeelsstructuur hervormd om de pedagogisch medewerkers nog dichter bij de afdelingen 

te kunnen laten werken. We hebben de rol van onze vrijwilligers, zoals gepland, groter gemaakt. De werkgroepen 

werken uitgebreid en het vrijwilligersbeleid werd geactualiseerd. Ook werd de aanzet voor een structuurhervor-

ming gedaan. Op de Nationale Raad 2016 werd het structuurvoorstel goedgekeurd. In de komende beleidsperiode 

zal deze vernieuwde structuur worden geïmplementeerd. Ook werd de PDCA-cyclus verankert in de organisatie. De 

vorige beleidsnota werd opgebouwd rond deze cirkel van Deming. Wij kunnen nu met trots vaststellen dat hij ver-

ankerd zit in de organisatie. De ondersteunende processen, nodig om deze beleidsnota te realiseren, zijn efficiënt 

georganiseerd. Het uitgangspunt voor al deze ondersteunende processen is dat de organisatie ervan maximaal moet 

gericht zijn op de realisatie van de beleidsnota. Kennis en informatie wordt beter gedeeld en overgedragen dankzij 

gestructureerde draaiboeken en werkingsnota’s, die geactualiseerd worden bewaard in een online beheerssysteem.

Na de interne en maatschappelijke analyse die werd uitgevoerd door de werkgroep, verantwoordelijk voor het 

beleidsplanningsproces,  werd een SWO-ART-analyse gedaan (deze methodiek werd voorgesteld door De Ambras-

sade – De volledige analyse en bijhorende documentatie is op te vragen via info@klj.be). In deze analyse zijn we 

vertrokken van de belangrijkste zwaktes, sterktes en dromen van de organisatie. Naast de uitgesproken vraag om de 

kerntaak van de organisatie te behouden, komen vijf uitgesproken beleidsuitdagingen naar voor. 

• Groeien door innovatie en onderzoek;

• Betere communicatiekanalen gebruiken om leden te informeren;

• Zichtbaarder aanwezig zijn in de samenleving;

• Kwalitatief aanbod +16 en +20 ontwikkelen;

• Meer ownership voor vrijwilligers.

Om deze beleidsuitdagingen meer vorm te geven, gingen we midden 2016 in zee met Parlevinkers, twee experten in 

communicatie en jeugdwerk. Zij vertaalden deze beleidsuitdagingen, waarin communicatie centraal staat, in 10 stra-

tegische doelstellingen die, naast de omschreven kerntaken, een rode draad vormen doorheen deze beleidsnota.

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt het uitgewerkte doelstellingenkader van KLJ & Groene Kring vzw weerge-

geven. Om maximale transparantie te bieden, hebben we ervoor gekozen om de inhoudelijke doelstellingen voor 

KLJ en Groene Kring apart op te nemen.  De kerntaak van onze organisatie is eenduidig, maar het formuleren van 

doelstellingen om deze kerntaak te volbrengen, verloopt voor de beide bewegingen via twee verschillende vrijwilli-

gersstructuren. De acties die bij de doelstellingen horen, zullen uitgevoerd worden door de twee bewegingen. Een 

gescheiden doelstellingenkader is niet alleen transparant maar ook werkbaar. 

De eerste vier doelstellingen zijn deze van de beweging KLJ. Inzetten op afdelingen (ondersteuning, groei, diversi-

teit…), inzetten op vrijwilligers (bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers), onderzoek en ontwikkeling en de plaats 

van KLJ in de samenleving.  Daarna volgt doelstelling 5 waarin de socio-culturele bewegingsactiviteiten van Groene 

Kring zijn opgenomen.  Strategische doelstelling 6 bevat tot slot de ‘niet betoelaagde’ activiteiten van Groene Kring: 

de syndicale belangenverdediging en de landbouwtechnische vorming die Groene Kring organiseert voor jonge 

land- en tuinbouwers. Voor deze activiteiten vragen we uitdrukkelijk geen subsidiëring van de Afdeling Jeugd. 
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Onze lokale afdelingen vormen de ruggengraat van KLJ. Elk van die afdelingen ope-

reert in haar eigen identiteit en omgeving en wordt daarbij geconfronteerd met 

groeiende uitdagingen op vlak van flexibiliteit, regelgeving en diversiteit. KLJ richtte 

de afgelopen jaren enkele nieuwe afdelingen op, maar er werden ook verschillende 

andere afdelingen gedwongen om hun werking sterk bij te sturen of stop te zetten. 

Voor ons is het topprioriteit om de afdelingen op elk moment te ondersteunen in 

het omgaan met deze uitdagingen. Afdelingen moeten begeleid worden in hun dorp, 

daar liggen de kansen en mogelijkheden om sterker te worden. Ze moeten elkaar 

kunnen ontmoeten om te leren van elkaar en steun te vinden in een sterk netwerk. Objectieve gegevens over de 

eigen afdeling en de omgeving moeten beschikbaar zijn om tijdig de afdelingswerking bij te sturen. In een voortdu-

rend evoluerende maatschappij is het de taak van KLJ om een rots te zijn waarop onze afdelingen kunnen steunen. 

In de komende beleidsperiode wordt de ondersteuning op maat van onze afdelingen verder uitgebouwd. In een 

nieuwe personeelsstructuur hebben de pedagogisch medewerkers meer tijd voor afdelingsbegeleiding. Onze infor-

matica-infrastructuur wordt geoptimaliseerd waardoor we afdelingen cijfermatig kunnen opvolgen, hen motiveren 

de juiste keuze te maken en proactief hun werking bij te sturen. Verder organiseren we ontmoetingsmomenten voor 

de afdelingen in vorming, sport en andere initiatieven zodat ze van elkaar kunnen leren.

Ondersteuning op maat zorgt ervoor dat KLJ-besturen stabiel en zelfstandig zijn. 

Indicatoren

Operationele doelstelling 1.1 

Om onze klantgerichte aanpak met een kwalitatief antwoord op maat verder te zetten, worden alle afdelingen, in 

een nieuwe personeelsstructuur, toegewezen aan een pedagogisch medewerker. De rol van vrijwilligers in het kader 

van afdelingsbegeleiding werd onderzocht met vijf regionale werkgroepen tot gevolg. Samen met de pedagogisch 

medewerkers streven deze werkgroepen naar ondersteuning op maat waarover de afdelingen tevreden zijn. In 2016 

waren afdelingen heel tevreden over de ondersteuning (8/10). Deze score willen we minstens behouden door actief 

onze afdelingen te bezoeken en op elk bereikbaar te zijn voor hen.

1.1.1 Minstens 90% van de afdelingen krijgt jaarlijks 

bezoek van een KLJ-medewerker.

1.1.2 De tevredenheid van KLJ-afdelingen over de on-

dersteuning van KLJ scoort minstens 8/10.

1.1.3 KLJ-afdelingen kunnen in noodsituaties 24/7 een 

beroepskracht van KLJ bereiken via het noodnummer.

1.1.4 25%  van de afdelingen vraagt jaarlijks een vor-

ming op maat aan.

1.1.5 De pedagogisch medewerkers besteden tegen 

het einde van de beleidsperiode gemiddeld 40% van 

hun beroepstijd aan afdelingsbegeleiding. 
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Acties

• De werkgroep ‘Afdelingsbegeleiding’ begeleidt in

elke regio afdelingen in de buurt in een soort van pe-

ter- en meterschapsysteem.

• We bezorgen elke afdeling bij het begin van het

werkjaar communicatie over de ondersteuning (op

maat) die KLJ biedt.

• We organiseren elk jaar een vormings- en uitwis-

selingsmoment voor beroepskrachten en vrijwilligers

rond afdelingsbegeleiding.

• We evalueren en optimaliseren jaarlijks alle aspec-

ten van vorming op maat: het online aanvraagsys-

teem, de inhoud van de vormingen, de communicatie

tussen de pedagogisch medewerkers, de afdelingen en

de vrijwillige vormingsbegeleiders.

• We organiseren elk jaar een vormings- en uitwisse-

lingsmoment voor de beroepskrachten die het nood-

nummer bemannen.

In 2014 werd een nieuw ledenadministratiesysteem ingevoerd. Ondertussen gebruikt 100% van de afdelingen het 

systeem. Het geeft ons de mogelijkheid om heel wat cijfers te generen over de afdelingen. Samen met het plan om 

een afdeling door te lichten, opgesteld in 2015,  zijn de KLJ-medewerkers gewapend met cijfers en concrete actie-

plannen om afdelingen te ondersteunen. KLJ wil de komende beleidsperiode de cijfers en actieplannen die daaruit 

voortvloeien tot bij elke afdeling brengen.

Operationele doelstelling 1.2

OD 1.1 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 356.427,92 € 0,00 € 351.403,22 € 0,00 € 350.903,36 € 0,00 € 354.419,78 € 0,00

Specifiek € 1.912,43 € 0,00 € 1.912,43 € 0,00 € 1.912,43 € 0,00 € 1.912,43 € 0,00

Ondersteunend € 89.314,22 € 69.196,13 € 88.091,73 € 68.406,41 € 87.832,84 € 67.622,85 € 88.824,30 € 68.873,56

SALDO -€ 378.458,45 -€ 373.000,98 -€ 373.025,79 -€ 376.282,96

VTE 6,29 6,20 6,19 6,26

Indicatoren

1.2.1 Elke afdeling ontvangt jaarlijks een afdelingsrap-

port met mogelijke bedreigingen en sterktes voor hun 

afdeling op lange termijn.

1.2.2 Voor minstens 80% van de afdelingen wordt 

jaarlijks een begeleidingsplan wordt opgesteld a.d.h.v. 

het afdelingsrapport.

Acties

• We sturen elk jaar een bevraging uit naar de ge-

stopte leden. We vragen hen naar de reden van hun

vertrek en communiceren hierover met de betrokken

afdeling in het afdelingsrapport.

• Elke regio organiseert minstens één keer per jaar

een afdelingsdenkdag waarop de resultaten van de af-

delingsscreening worden besproken en geanalyseerd.

• De leden van elk Regionaal Bestuur bezoeken, in

samenwerking met de pedagogisch medewerkers, de

afdelingen, geven toelichting bij het afdelingsrapport

en stellen een actieplan op.

• We evalueren de inhoud en opmaak van het afde-

lingsrapport in 2018 en 2020. We werken hiervoor sa-

men met hoofdleiding en bovenlokale vrijwilligers.

KLJ monitort haar afdelingen cijfermatig en stuurt proactief de afdelingswerking bij. 
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Indicatoren

Acties

1.3.1 In 50% van de Vlaamse gemeenten is er min-

stens één KLJ-afdeling.

1.3.2 KLJ onderzoekt in 2020 of andere werkvormen 

(vb. een zomerwerking) gewenst zijn om het aanbod van 

KLJ uit te breiden. 

KLJ richt nieuwe afdelingen op.

Operationele doelstelling 1.3

Vanuit de gedachte dat elk kind en elke jongere in Vlaanderen recht heeft op een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding, 

gaat KLJ actief op zoek naar plekken in Vlaanderen waar het vrijetijdsaanbod  te beperkt is. We focussen in deze 

zoektocht prioritair op de landelijke omgeving. In het begin van deze beleidsperiode onderzoeken we wat onze rol 

kan zijn in een meer stedelijke context en streven we naar een uitbreiding van ons prospectiegebied.

• In 2018 en 2020 stellen we een prospectieplan op

waarin de plekken in kaart worden gebracht waar het

aanbod voor kinderen en jongeren beperkt is.

• We richten, bij elke prospectiepoging, een werk-

groep op zodra er leiding gevonden is om de kersverse

ploeg te ondersteunen.

• We onderzoeken in samenwerking met een experti-

separtner wat onze rol kan zijn in een meer stedelijke

context.

• We stellen minstens één keer per jaar een stap-

penplan voor om een nieuwe KLJ op te richten bij de

gemeentebesturen in Vlaanderen waar nog geen KLJ- 

afdeling is.

• We nemen vanaf 2019 minstens twee acties op in

de jaarlijkse beleidsnota die voortvloeien uit het on-

derzoek in de stedelijke context.

OD 1.2 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 32.278,07 € 0,00 € 32.278,07 € 0,00 € 32.278,07 € 0,00 € 32.278,07 € 0,00

Specifiek € 954,11 € 0,00 € 954,11 € 0,00 € 954,11 € 0,00 € 954,11 € 0,00

Ondersteunend € 8.484,88 € 8.230,45 € 8.484,88 € 8.289,30 € 8.428,97 € 7.943,43 € 8.488,78 € 8.250,50

SALDO -€ 33.486,61 -€ 33.486,61 -€ 33.717,71 -€ 33.470,45

VTE 0,57 0,57 0,57 0,57

OD 1.3 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 100.520,14 € 0,00 € 100.520,14 € 0,00 € 100.520,14 € 0,00 € 100.520,14 € 0,00

Specifiek € 11.008,93 € 0,00 € 11.008,93 € 0,00 € 11.008,93 € 0,00 € 11.008,93 € 0,00

Ondersteunend € 30.505,59 € 45.846,41 € 30.637,52 € 46.525,44 € 29.860,41 € 42.534,69 € 30.550,55 € 46.077,77

SALDO -€ 96.188,24 -€ 95.641,15 -€ 98.854,79 -€ 96.001,85

VTE 1,77 1,77 1,77 1,77

1.3.3 KLJ richt tegen het einde van de beleidsperiode 

minstens vijf nieuwe afdelingen op.

1.3.4 KLJ onderzoekt in 2018 wat haar rol kan zijn in 

een meer stedelijke context.
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KLJ is een klantgerichte, kwaliteitsvolle (online) helpdesk voor afdelingen betreffende 
zakelijke thema’s.

Operationele doelstelling 1.4

De afgelopen jaren werd een verhoogde inspanning geleverd om afdelingen beter te ondersteunen met vragen over 

‘zakelijke thema’s’ (lees: lokaalbeheer, fuiven, kasbeheer, kampen, drank en drugs en vzw). Ondertussen kennen de 

afdelingen het concept en zijn ze elk jaar meer tevreden over de ondersteuning die KLJ biedt. We merken echter 

er veel vragen blijven komen over deze thema’s, vooral omdat de informatieoverdracht naar nieuwe bestuursleden 

moeilijk loopt. We optimaliseren daarom onze helpdeskfunctie en begeleiden afdelingen bij bestuurswissels.  

Indicatoren

• We lijsten elk jaar de afdelingen op die bezig zijn

met een (ver)bouwproject, communiceren over de

mogelijke ondersteuning en bieden ondersteuning

door experten.

• We organiseren in 2018 en 2020 in elke regio een

info- en uitwisselingsmoment voor kassiers.

• We organiseren een keer per jaar een fuifoverleg

waar naast uitwisseling ook vorming mogelijk is.

• We informeren bij het begin van elk werkjaar de

nieuwe hoofdleiders over de ondersteuning die KLJ

biedt rond zakelijke thema’s.

1.4.1 De informatie d ie KLJ verstrekt over zakelijke 

thema’s krijgt tegen 2020 het Trusty-label van De Am-

brassade. 

1.4.2 De tevredenheid over de ondersteuning rond 

zakelijke thema’s stijgt tegen het einde van de 

beleidsperiode naar 8/10.

Acties

1.4.3 Tegen het einde van de beleidsperiode gebruikt 

90% van de afdelingen een digitaal kasboek.

1.4.4 In 2018 en 2020 doet KLJ een onderzoek naar de 

administratieve problemen en lasten bij afdelingen en 

voert elk jaar een actie uit die voort komt uit dit onder-

zoek.

OD 1.4 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 30.156,91 € 0,00 € 30.156,91 € 0,00 € 30.156,91 € 0,00 € 30.156,91 € 0,00

Specifiek € 2.752,23 € 0,00 € 2.752,23 € 0,00 € 2.752,23 € 0,00 € 2.752,23 € 0,00

Ondersteunend € 8.872,34 € 12.369,67 € 8.905,32 € 12.539,43 € 8.711,05 € 11.541,74 € 8.883,58 € 12.427,51

SALDO -€ 29.411,81 -€ 29.275,04 -€ 30.078,45 -€ 29.365,21

VTE 0,53 0,53 0,53 0,53

KLJ heeft lokale afdelingen met een laagdrempelige werking voor alle kinderen en jongeren. 

Operationele doelstelling 1.5

Het is een uitdaging voor onze afdelingen om een laagdrempelige werking te organiseren voor alle kinderen en 

jongeren in deze superdiverse samenleving.  Kinderen en jongeren groeien immers op in heel uiteenlopende om-

standigheden. KLJ besteedt in de ondersteuning op maat extra aandacht aan begeleiding vanuit de mogelijkheden 

en draagkracht van de afdeling om hun werking toegankelijk te maken voor alle kinderen en jongeren. Het KLJ voor 

iedereen-label blijft ook in de komende beleidsperiode bestaan om afdelingen gericht te ondersteunen.
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Indicatoren

Acties

• We organiseren twee keer per jaar een info- en

uitwisselingsmoment voor de diversiteitscoaches in

samenwerking met een expertisepartner (vb. Tumult,

Jong en van zin).

• De diversiteitscoaches werken nauw samen met de

regionale werkgroepen rond afdelingsbegeleiding.

• We implementeren de verbetersuggesties rond de

ondersteuning in samenwerking met de werkgroep di-

versiteit.

• We versturen jaarlijks minstens vier nieuwsbrieven

op maat naar de afdelingen die het KLJ voor ieder-

een-label hebben.

1.5.1 KLJ heeft tegen het einde van de beleidsperiode 

minstens twee diversiteitscoaches in elke regio. 

1.5.2 Tegen het einde van de beleidsperiode draagt 

50% van onze afdelingen het KLJ voor iedereen-label.

1.5.3 KLJ bereikt jaarlijks 25% van de afdelingen op 

één of meerdere vormingsmomenten rond KLJ voor ie-

dereen. We werken voor deze vorming samen met ex-

pertisepartners.

KLJ organiseert (bestuurs)ledeninitiatieven die de band tussen KLJ’ers over heel Vlaanderen 
versterken. 

Operationele doelstelling 1.6

Kwaliteitsvolle activiteiten zijn een essentieel onderdeel van een sterke afdeling. KLJ wil afdelingen samenbrengen 

om die activiteiten te delen en elkaar te ontmoeten op activiteiten die een voorbeeld zijn voor de afdelingen. 

OD 1.5 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 14.074,38 € 0,00 € 14.074,38 € 0,00 € 14.074,38 € 0,00 € 14.074,38 € 0,00

Specifiek € 2.519,82 € 0,00 € 2.519,82 € 0,00 € 2.519,82 € 0,00 € 2.519,82 € 0,00

Ondersteunend € 4.768,15 € 8.879,95 € 4.798,35 € 9.035,37 € 4.620,48 € 8.121,93 € 4.778,44 € 8.932,90

SALDO -€ 12.482,41 -€ 12.357,18 -€ 13.092,75 -€ 12.439,74

VTE 0,25 0,25 0,25 0,25

Indicatoren

1.6.1 65% van de afdelingen neemt jaarlijks minstens 

deel aan één regionaal of nationaal initiatief. 

1.6.2 KLJ organiseert jaarlijks minstens 10 initiatieven 

voor bestuursleden (andere dan vorming en sport). 

1.6.3 KLJ organiseert tegen het einde van beleidsperi-

ode minstens in elke regio een ledeninitiatief met leef-

tijdsgericht aanbod voor alle leden van KLJ.

Acties

• We richten een werkgroep van vrijwilligers op voor

elk initiatief, getrokken door een vrijwilliger eindver-

antwoordelijke.

• We werken met draaiboeken die na elk initiatief

worden aangepast op basis van de evaluatie door de

organisatoren en de deelnemers (PDCA).

• We stellen elk jaar een evenementenkalender op in

overleg met de betrokken werkgroepen en de beleids-

vrijwilligers.

• We organiseren elk jaar in elke regio een denkdag

waarop de regionale (bestuurs)ledeninitiatieven wor-

den ingepland.
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OD 1.6 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 60.313,82 € 0,00 € 45.235,37 € 0,00 € 45.235,37 € 0,00 € 60.313,82 € 0,00

Specifiek € 54.645,07 € 35.118,00 € 54.645,07 € 35.118,00 € 54.645,07 € 35.118,00 € 54.645,07 € 35.118,00

Ondersteunend € 24.866,23 € 60.007,07 € 21.362,95 € 58.487,68 € 19.984,56 € 51.409,09 € 24.945,98 € 60.417,45

SALDO -€ 44.700,05 -€ 27.637,71 -€ 33.337,91 -€ 44.369,43

VTE 1,06 0,80 0,80 1,06

Indicatoren

• De regionale sportmonitoren ondersteunen elke

sportende afdeling en gaan op zoek naar nieuwe afde-

lingen die willen sporten.

• We stellen op minstens één initiatief (ander dan

sportwerking en vorming) in elke regio en op elk meer-

daags vormingsinitiatief de sportwerking voor.

• We behandelen elke vraag naar vorming op maat

over sport binnen de drie werkdagen.

• Iedere afdeling (sportend of niet) krijgt jaarlijks min-

stens één sportzending met daarin info over de sport-

werking aangepast aan hun situatie.

• We organiseren minstens in elke regio een oefendag

waarop de sportmonitoren de nieuwe sportreeksen

aan afdelingen aanleren.

• We organiseren op het Landjuweel voor elke sport-

discipline een competitie.

1.7.1 50% van de afdelingen neemt jaarlijks deel aan 

de sportwerking van KLJ.

1.7.2 Het aantal afdelingen per sportdiscipline stijgt 

tegen het einde van de beleidsperiode met 5%.

1.7.3 KLJ organiseert het Landjuweel in 2019 en 

2021 voor minstens 1200 KLJ’ers.

Acties

1.7.4 De tevredenheid over de vorming rond sport 

scoort tegen het einde van de beleidsperiode minstens 

8/10.

1.7.5 KLJ organiseert minstens 50 sportfeesten 

per sportfeestcyclus.

Operationele doelstelling 1.7

De typische KLJ-sportwerking, die ondertussen al meer dan 60 jaar standhoudt, is één van de manieren waarop KLJ 

als beweging haar afdelingen ondersteunt en samenbrengt. Na 60 jaar is de sportwerking nog steeds levendig. Elke 

zomer komen honderden KLJ’ers samen om te dansen, wimpelen, vendelen en touwtrekken. Uit een bevraging bij 

onze sportende afdelingen blijkt dat de ondersteuning voor sportende afdelingen moet uitgebreid worden. Verder 

moet de sportwerking toegankelijker zodat de drempel om aan te sluiten of meerdere sporten te beoefenen lager is. 

OD 1.7 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 75.387,93 € 0,00 € 85.441,69 € 0,00 € 75.387,93 € 0,00 € 85.441,69 € 0,00

Specifiek € 24.092,92 € 6.175,00 € 17.976,85 € 6.175,00 € 17.976,85 € 6.175,00 € 24.092,92 € 6.175,00

Ondersteunend € 27.785,22 € 58.682,99 € 27.312,42 € 45.844,76 € 23.987,46 € 39.750,44 € 30.350,29 € 60.875,69

SALDO -€ 62.408,08 -€ 78.711,19 -€ 71.426,80 -€ 72.834,20

VTE 1,33 1,51 1,33 1,51

KLJ heeft een kwaliteitsvolle, toegankelijke sportwerking.
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Onze afdelingen zijn de ruggengraat van de beweging, onze vrijwilligers zijn de spie-

ren op lokaal en bovenlokaal niveau. Al jaren staat KLJ erom bekend een échte vrijwil-

ligersbeweging te zijn. De afgelopen jaren werd de rol van vrijwilligers uitgebreid met 

succes. Vrijwilligers vertellen ons dat ownership hen rijker maakt. KLJ wil de komen-

de beleidsperiode opnieuw een serre zijn waar vrijwilligers kunnen experimenteren 

en leren binnen een veilige omgeving om zich zo te ontwikkelen tot zelfstandige, 

lerende, geïnformeerde jonge mensen in een dynamische samenleving. We creëren 

deze veilige sfeer bij bovenlokale vrijwilligers door middel van persoonlijke begeleiding en door steeds na te gaan 

welk soort engagement op dat moment bij deze persoon past. Daarbij zetten we in op de erkenning van compe-

tenties die vrijwilligers verwerven bij KLJ binnen onze samenleving. Door coaching leren vrijwilligers zichzelf beter 

kennen en hun eigen competenties te herkennen.  Om dit alles te overzien en te ondersteunen, hebben we een 

werkgroep vrijwilligersbeleid opgericht. We implementeren een nieuwe structuur zodat engagementen haalbaar 

zijn. Als organisatie creëren wij deze veilige sfeer bij lokale vrijwilligers door middel van een stevig vangnet en vor-

mingen om hen in alle nodige competenties te versterken. We willen afdelingen behouden en sterker maken door 

te werken aan een bestuursploeg die alle nodige competenties bezit om een kwaliteitsvolle werking te organiseren.

KLJ organiseert kwaliteitsvolle vorming waarin lokale vrijwilligers kunnen werken aan de 
nodige competenties om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen. 

Operationele doelstelling 2.1 

Ons vormingsaanbod moet zorgen voor sterke ploegen waarin bestuursleden langer blijven. Tijdens de vorige be-

leidsperiode werkten we een competentieprofiel uit voor onze bestuursploegen. Dit competentieprofiel omvat alle 

competenties die idealiter in een bestuursploeg aanwezig zijn om tot een goede werking te komen. Daarnaast ont-

wikkelden we een vormingsprofiel waarmee bestuursleden kunnen detecteren welke competenties ze nog missen 

in de afdeling. Het is een ideale keuzehulp voor een bestuurslid om de juiste keuzes te maken in het bepalen van 

de individuele vormingsnoden. De komende beleidsperiode willen we o.a. met deze profielen aan de slag gaan om 

onze (nieuwe) bestuursleden langer gemotiveerd en betrokken te houden in hun afdeling.

Indicatoren

2.1.1 Jaarlijks start minstens 35% van de nieuwe 

KLJ-bestuursleden de animatorcursus.

2.1.2 25% van de afdelingen neemt jaarlijks deel 

aan de verdere vorming, georganiseerd door KLJ.

2.1.3 30% van de afdelingen neemt jaarlijks deel aan 

de geattesteerde vorming door KLJ georganiseerd.

2.1.4 Bij de start van ieder werkjaar heeft in minstens 

25% van de afdelingen minstens één persoon het volle-

dig traject ‘hoofdanimator’ doorlopen.

2.1.5 75% van de bestuursleden die het  traject ani-

mator starten, ronden het volledige vormingsluik af bin-

nen drie jaar.
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Acties

• We nemen elk half jaar contact op met de mensen

die hun traject nog niet hebben afgerond en geven

hen de stappen mee die nodig zijn om hun traject af

te ronden.

• We organiseren verschillende vormingscursussen

over heel Vlaanderen. We streven daarbij naar een

maximale bereikbaarheid voor de bestuursleden.

Meer specifiek: We organiseren minstens drie keer per

jaar het volledige traject hoofdanimator en minstens

acht keer het volledige traject animator.

• We evalueren elk jaar ons vormingsaanbod en stu-

ren bij om het aantal deelnemers te vergroten en de

uitval te beperken.

• We bezorgen elke afdeling bij het begin van het

werkjaar een kalender waarop de verschillende vor-

mingsmogelijkheden te vinden zijn.

• Elke vorming doorloopt de PDCA-cirkel: We werken

met draaiboeken die na elke vorming worden aange-

past op basis van de evaluatie door de organisatoren

en de deelnemers.

• Elke regio organiseert jaarlijks minstens vier blok-

ken verdere vorming. De thema’s voor deze verdere

vorming worden gekozen op basis van de input van de

afdelingen.

• De vormingsprofielen worden besproken in afde-

lingsscreening voor afdelingen die geen vorming doen.

Een van de tien strategische ideeën geformuleerd (na een uitgebreid communicatieonderzoek in 2016) is het op-

zetten van een online platform (intranet) waar alle vrijwilligers en beroepskrachten elkaar kunnen ontmoeten. In 

deze digitale tijden wil en moet KLJ daar werk van maken. Momenteel maken we intensief gebruik van Facebook en 

andere sociale netwerken, maar de mogelijkheden om informatie te delen, te structureren en vooral te bewaren zijn 

beperkt. We ontwikkelden de afgelopen beleidsperiode een sterk ledenadministratiesysteem dat de perfecte basis 

is voor een e-learning omgeving. Momenteel kunnen de bestuursleden en bovenlokale vrijwilligers er al heel wat in-

formatie raadplegen, maar we willen uitbreiden. We willen er een leernetwerk van maken waar diverse individuen, 

vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen. Zo 

ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen. In navolging van de vorige beleidsperiode willen we 

op die manier inzetten op het vergroten van de rol van vrijwilligers – de ervaringsdeskundigen bij uitstek - die elkaar 

begeleiden en versterken. Het platform moet een bron van interne en externe informatie worden waarop snel kan 

geschakeld worden naar de vele andere platformen voor jeugdwerkers die online te vinden zijn en zullen gecreëerd 

worden. Om deze doelstelling waar te maken zullen we verder samenwerken met experten op het vlak van online 

communicatie. 

Operationele doelstelling  2.2

OD 2.1 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 85.441,69 € 0,00 € 85.441,69 € 0,00 € 85.441,69 € 0,00 € 85.441,69 € 0,00

Specifiek € 135.247,97 € 71.304,90 € 135.247,97 € 71.304,90 € 135.247,97 € 71.304,90 € 135.247,97 € 71.304,90

Ondersteunend € 53.651,54 € 176.255,26 € 54.417,83 € 180.199,24 € 49.904,18 € 157.019,81 € 53.912,70 € 177.599,06

SALDO -€ 26.781,02 -€ 23.603,33 -€ 42.269,12 -€ 25.698,38

VTE 1,51 1,51 1,51 1,51

KLJ heeft een e-learning omgeving waar alle vrijwilligers en beroepskrachten elkaar vinden. 
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Indicatoren

2.2.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 

90% van de bovenlokale vrijwilligers minstens twee keer 

per werkjaar ingelogd op het platform. 

2.2.2 De tevredenheid over het platform scoort 

tegen het einde van de beleidsperiode minstens 8/10.

Acties

2.2.3 Tegen het einde van de beleidsperiode gebruikt 

50% van de afdelingen het platform (actief of passief)

(meting via afdelingsbevraging).

2.2.4 Vragen op het platform worden binnen de 24 

uur beantwoord.

• In 2018 lanceren we het platform in samenwerking

met een groepje vrijwilligers uit de bovenlokale struc-

turen en afdelingen.

• Vanaf 2019 bezorgen we elke nieuwe bovenlokale

vrijwilliger een login om toegang te krijgen tot het plat-

form.

• Vanaf 2019 bezorgen we elk nieuw bestuurslid en

de bestuursleden die nog niet hebben ingelogd een

login om toegang te krijgen tot het platform.

• We verspreiden de meeste gelezen onderwerpen

via onze communicatiekanalen.

• We meten jaarlijks de tevredenheid over het plat-

form via een online tool op het platform en formule-

ren jaarlijks verbetersuggeties.

• We werken samen met Mediaraven en De Ambras-

sade om de kwaliteit van het platform te monitoren en

de link met bestaande en nieuwe platforms te waar-

borgen.

Operationele doelstelling  2.3

KLJ-besturen organiseren zich doeltreffend. 

Een beweging die bestaat uit zelfredzame afdelingen, heeft voldoende en gemotiveerde bestuursleden nodig.  Een 

nieuw, actueler vrijwilligersbeleid moet bijdragen aan het behoud en het aantrekken van deze bestuursleden en al 

vlot geïmplementeerd zijn in de bovenlokale structuren, maar ook op lokaal niveau is een sterk vrijwilligersbeleid 

van levensbelang voor het voortbestaan van de afdelingen. De afgelopen beleidsperiode verloren we regelmatig 

een afdeling, waarbij een tekort aan (motivatie bij) leiding vrijwel altijd aan de basis lag. We willen ons bovenlokaal 

vrijwilligersbeleid verder vertalen naar het lokaal niveau, om op die manier de retentie en de motivatie van leiding 

op te krikken. Hierbij maken we intensief gebruik van het kwaliteitsinstrument dat we in 2016 in een nieuw jasje 

staken. Dit instrument is een soort van kaartspel waarmee de kwaliteit van verschillende aspecten van de afde-

lingswerking kan geëvalueerd worden. Het werd in 2016 verspreid naar elke afdeling en de eerste reacties zijn zeer 

positief. De komende beleidsperiode moet elke afdeling het instrument leren kennen en gebruiken. De 

pedagogisch medewerkers en vrijwilligers die met afdelingsbegeleiding bezig zijn zullen het instrument tot bij 

de afdelingen brengen om de kwaliteit van de leidingsbinding en werving op te krikken.

OD 2.2 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 12.061,90 € 0,00 € 9.045,33 € 0,00 € 6.033,12 € 0,00 € 12.061,90 € 0,00

Specifiek € 2.550,45 € 0,00 € 2.550,45 € 0,00 € 2.550,45 € 0,00 € 2.550,45 € 0,00

Ondersteunend € 4.284,89 € 8.593,43 € 3.567,78 € 8.205,82 € 2.641,16 € 6.737,14 € 4.295,31 € 8.647,03

SALDO -€ 10.303,81 -€ 6.957,75 -€ 4.487,58 -€ 10.260,62

VTE 0,21 0,16 0,11 0,21
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Indicatoren

Acties

2.3.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 

75% van de afdelingen een groepsevaluatie gedaan. We 

meten dit via de afdelingsbevraging.

2.3.2 In 2020 nemen bestuursleden uit 30% van de 

afdelingen deel aan een nationaal ontmoetings- en vor-

mingsweekend. 

2.3.3 Tegen het einde van de beleidsperiode wordt 

het kwaliteitsinstrument door 50% van de afdelingen 

minstens 1 keer per jaar gebruikt.

2.3.4 Minstens 75% van de bestuursleden blijft lid 

bij de overgang naar een nieuw werkjaar. 

• We monitoren de verhouding leden en bestuursle-

den en stellen een leidingswervingsplan op in afdelin-

gen waarbij deze verhouding dreigt scheef te zitten.

• De werkgroep communicatie ontwikkelt in samen-

werking met de werkgroep jaarthema elk jaar een

campagne om nieuwe leiding te werven.

• Jaarlijks krijgen de afdelingen, waar meer dan 25%

van de leiding stopte bij de overgang van het werkjaar,

een bezoek van een KLJ-medewerker om aan dit pro-

bleem te werken.

• We organiseren in de gewesten een uitwisse-

lingsmoment voor de BAV’ers (BestuursAnimatieVer-

antwoordelijken)met als doel om de sfeer in het be-

stuur te versterken en op peil te houden.

• De pedagogische medewerkers organiseren/onder-

steunen elk jaar minstens in vijf afdelingen een evalu-

atievergadering.

• Elke afdeling ontvangt jaarlijks een uitgewerkte

groepsevaluatiemethodiek gebaseerd op een succes-

verhaal uit een andere afdeling.

KLJ heeft gemotiveerde, gevormde bovenlokale vrijwilligers.

Om een beweging als KLJ draaiende te houden, is het ook op bovenlokaalniveau belangrijk om voldoende en gemo-

tiveerde vrijwilligers te hebben. Uit een bevraging bij onze bovenlokale vrijwilligers blijkt dat de ondersteuning door 

KLJ op de goede weg is. De werkgroepen zijn goed gevuld en de vrijwilligers blijven langer. We willen de komende 

beleidsperiode het aantal bovenlokale vrijwilligers laten toenemen en de ondersteuning onderhouden en moni-

toren door jaarlijks de behoeften te bevragen en de ondersteuning te evalueren. We spreken niet meer van een 

aantal vrijwilligers die verplicht coaching moeten volgen maar meten wel de tevredenheid en verwachtingen over 

de ondersteuning van bovenlokale vrijwilligers. We gaan voor méér bovenlokale vrijwilligers in meer aangepaste en 

flexibele engagementen. We zullen vrijwilligers werven op basis van competenties en talenten en hun engagement 

afstemmen op hun mogelijkheden en persoonlijke studie- en werksituatie.  

Operationele doelstelling  2.4

OD 2.3 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 46.239,44 € 0,00 € 69.359,16 € 0,00 € 90.466,39 € 0,00 € 46.239,44 € 0,00

Specifiek € 2.786,48 € 0,00 € 2.786,48 € 0,00 € 65.557,35 € 0,00 € 2.786,48 € 0,00

Ondersteunend € 12.875,89 € 15.361,01 € 18.639,66 € 19.709,30 € 51.874,81 € 161.501,90 € 12.887,27 € 15.419,57

SALDO -€ 46.540,80 -€ 71.076,00 -€ 46.396,65 -€ 46.493,62

VTE 0,82 1,22 1,60 0,82
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Indicatoren

Acties

2.4.1 Jaarlijks krijgt elke bovenlokale vrijwilliger de 

kans om in te stappen in een coachingstraject. 

2.4.2 Jaarlijks nemen 300 bovenlokale vrijwilligers 

een engagement op in de bovenlokale werking bij KLJ.

2.4.3 Uit 75% van de afdelingen komt een bovenloka-

le vrijwilliger.

2.4.4 Tegen het einde van de beleidsperiode scoort 

de tevredenheid over de ondersteuning van 

bovenlokale vrijwilligers minstens 8/10.

2.4.5 Jaarlijks nemen 25% van de bovenlokale 

vrij-willigers deel aan minstens één uitwisseling- en/of 

vor-mingsmoment

• We voorzien voor elke vrijwilliger jaarlijks 50 euro

extern vormingsbudget.

• We verzenden 10 keer per jaar een nieuwsbrief naar

de bovenlokale vrijwilligers met nieuws over de bewe-

ging en relevante vormingsmogelijkheden per werk-

groep/engagement.

• We verankeren alle checklists van de werkgroep in

elk draaiboek waarbij vrijwilligers betrokken zijn.

• Elke vrijwilliger kan jaarlijks aan minstens één uit-

wisselings- en vormingsinitiatief deelnemen. Dit orga-

niseren we nationaal en/of regionaal.

• Elke vrijwilliger krijgt bij het begin van een engage-

ment een verkennend gesprek om zijn plaats te zoeken

in het aanbod en een onthaalgesprek om de specifieke

zaken aan het gekozen engagement toe te lichten. Bij

het einde van elk engagement vindt er een exitgesprek

plaats met als doel kennisborgen. Voor alle gesprekken

is er een checklist opgesteld door de werkgroep vrij-

willigersbeleid.

• De werkgroep vrijwilligersbeleid komt minstens drie

keer per jaar samen om het vrijwilligersbeleid blijvend

vorm te geven.

KLJ heeft een vernieuwde structuur waarin (boven)lokale vrijwilligers inspraak kunnen 
leveren, een netwerk uitbouwen en steun vinden. 

Operationele doelstelling 2.5

OD 2.4 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 45.235,37 € 0,00 € 45.235,37 € 0,00 € 37.693,97 € 0,00 € 45.235,37 € 0,00

Specifiek € 50.746,19 € 552,50 € 50.746,19 € 552,50 € 50.746,19 € 552,50 € 50.746,19 € 552,50

Ondersteunend € 36.703,35 € 134.411,74 € 37.304,87 € 137.507,67 € 31.892,59 € 117.950,09 € 36.908,36 € 135.466,59

SALDO € 2.279,32 € 4.773,73 -€ 1.830,16 € 3.129,17

VTE 0,80 0,80 0,67 0,80

Waar in de vorige beleidsperiode werd gewerkt met standaardprofielfiches als een soort van vacaturebericht, wer-

ken we vanaf nu met flexibele profielfiches die aangepast worden aan de noden en behoeften van de vrijwilliger 

enerzijds en de verwachtingen van de beweging anderzijds. KLJ wil voor de vrijwilligers een omgeving creëren waar-

in het mogelijk is om  vrijwilligerswerk te combineren met de vele eisen die de samenleving stelt. 
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De afgelopen beleidsperiode heeft KLJ onderzocht op welke manier onze structuur kan geoptimaliseerd worden. 

We streven naar een structuur waarin afdelingen ingebed zitten in een stevig netwerk en zich thuis voelen in de 

beweging door inspraak te kunnen leveren. 
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Ook moeten de bovenlokale vrijwilligers zich vrij kunnen bewegen in de structuur om zo optimaal hun talenten te 

benutten en competenties te ontwikkelen.  Centraal in de structuuroefening oefening staat, op vraag van de be-

weging drie grote verwachtingen. Ten eerste moeten vrijwilligers meer betrokken worden in afdelingsbegeleiding. 

Aansluitend moet er ruimte gemaakt worden voor ervaringsdeskundigen die niet meer actief zijn in hun afdeling. 

Ten tweede moet ontmoeting op elk niveau gestimuleerd worden. Afdelingen moeten ook de mogelijheid hebben 

om rechtstreeks inspraak te leveren in het beleid. Ten slotte moet de taak van de verschillende organen herbekeken 

worden. Deze laaste vraag sluit aan bij de ontwikkeling van het nieuwe vrijwilligersbeleid. We creëren in de nieuwe 

structuur ruimte voor flexibele engagementen waarin vrijwilligers hun talenten optimaal kunnen benutten en vrij-

willigerswerk kunnen combineren met school en werk. Op de Nationale Raad 2015 werd een eerste voorstel gedaan 

waarop de beleidsvrijwilligers input konden geven. Op de Nationale Raad 2016 werd een sterk herwerkte versie van 

het structuurvoorstel goedgekeurd. De komende jaren zal deze structuur worden geïmplementeerd. Deze imple-

mentatie zal stap voor stap verlopen en gecoördineerd worden door een werkgroep van vrijwilligers.

Indicatoren

Acties

• De werkgroep structuur komt jaarlijks minstens drie

keer samen om de implementatie te monitoren.

• We organiseren in elk gewest minstens één keer per

jaar een overlegmoment tussen de gewestvoorzitter,

de beleidsvrijwilliger en de ondersteunende beroeps-

kracht om een actieplan voor het komende jaar op te

stellen.

• Elke nationale en regionale werkgroep organiseert

jaarlijks een denkdag om op basis van een evaluatie

input te leveren voor de jaaractieplannen.

• We stellen elk jaar vijf regionale en een nationaal

actieplan op in functie van het realiseren van de be-

leidsnota. Afdelingen, gewesten en alle werkgroepen

kunnen op een denkdag input leveren voor deze ac-

tieplannen.

• We organiseren elk jaar een Nationale Raad met alle

beleidsvrijwilligers en communiceren de beslissingen

via de verschillende communicatiekanalen.

2.5.1 KLJ heeft voor minstens 85% van de afdelingen 

een beleidsvrijwilliger die hen vertegenwoordigt in de 

structuur.

2.5.2 Elke regio heeft een vertegenwoordiger op het 

nationale niveau.

2.5.3 De regionale besturen van KLJ komen minstens 

10 keer per jaar samen. 

2.5.4 85% van de afdelingen neemt jaarlijks deel aan 

ontmoetings- en netwerkmomenten met afdelingen in 

de buurt (gewestwerking).

2.5.5 80% van de werkgroepen organiseert jaarlijks 

een moment om input te leveren voor het regionale en 

nationale actieplan.

OD 2.5 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 57.297,26 € 0,00 € 57.297,26 € 0,00 € 57.297,26 € 0,00 € 59.305,41 € 0,00

Specifiek € 28.189,28 € 1.275,00 € 28.189,28 € 1.275,00 € 28.189,28 € 1.275,00 € 28.189,28 € 1.275,00

Ondersteunend € 27.870,24 € 78.041,45 € 28.192,78 € 79.701,51 € 26.292,94 € 69.945,05 € 28.477,90 € 78.969,83

SALDO -€ 34.040,33 -€ 32.702,81 -€ 40.559,43 -€ 35.727,75

VTE 1,01 1,01 1,01 1,05
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KLJ-afdelingen werven jaarlijks nieuwe leden in elke leeftijdsgroep.

Indicatoren

Operationele doelstelling 3.1 

Uit het communicatieonderzoek is gebleken dat KLJ de afgelopen beleidsperiode sterk werk heeft geleverd wat be-

treft ledenwervingsmateriaal voor jonge leden. Dit is ook te zien in de verdeling van de leeftijden in de ledengroep 

(Hoofdstuk 4). De komende beleidsperiode willen we de ontwikkeling van leeftijdsgericht ledenwervingsmateriaal 

uitbreiden. Een sterk ledenbestand, een mooie leeftijdspiramide is immers voor elke afdeling essentieel om het 

voortbestaan van KLJ te garanderen. We willen hen motiveren leden te werven in elke leeftijdsgroep. We bieden 

kant-en-klaar materiaal aan voor afdelingen die er niet tot komen om dit zelf te ontwikkelen. Afdelingen die sterk 

zijn in de ontwikkeling van ledenwervingsmateriaal, gebruiken we als inspiratie. We communiceren uitgebreid over 

deze succesverhalen om andere afdelingen te inspireren. 

3.1.1 Elk jaar wordt een ledenwervingscampagne in 

het jaarthema uitgewerkt.

3.1.2 De tevredenheid over de ledenwervingscam-

pagne scoort minstens 8/10.

3.1.3 Jaarlijks werft KLJ 22,5% nieuwe leden. 

3.1.4 Elk jaar doet 85% van de afdelingen een leden-

wervingscampagne (meting via de afdelingsbevraging).

KLJ-afdelingen organiseren zich op de best mogelijke manier om eenzelfde doel te 

bereiken: leuke, kwaliteitsvolle activiteiten organiseren voor hun leden. Als bewe-

ging bundelen we de krachten om zo de sterktes van de individuele afdelingen ex-

ponentieel te laten toenemen. We doen dit door afdelingen op maat te ondersteu-

nen en hen in contact te brengen met elkaar. Daarnaast organiseren we vorming en 

andere ondersteuning voor onze vrijwilligers. Verder willen we ervoor zorgen dat 

afdelingen niet steeds het warm water moeten uitvinden en kunnen beschikken over 

kwaliteitsvol materiaal om hun werking (verder) uit te bouwen en zich kunnen bezig-

houden met hun kerntaak. Uit de interne analyse die vooraf ging aan deze beleidsnota, blijkt dat er blijvende nood 

is aan kwaliteitsvol materiaal waarmee afdelingen leden kunnen werven. Ook materiaal om te communiceren met 

belangrijke partners als ouders blijft een uitgesproken vraag. Nieuw voor de komende beleidsperiode is de ontwik-

keling van producten in de huisstijl die afdelingen zelf kunnen personaliseren. Het aanbod moet hen versterken en 

tijd geven voor wat er toe doet zodat afdelingen  (verder) kunnen ontwikkelen tot zelfredzame groepen met een 

eigen identiteit die kunnen samen werken met partners. De ontwikkeling van elk product gaat PDCA-gewijs steeds 

vooraf aan een grondige evaluatie van de bestaande producten. Alsook een onderzoek waarin afdelingen worden 

bevraagd om de producten optimaal af te stemmen op hun behoeften.
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“KLJ-afdelingen beschikken over innovatief, kwalitatief 
materiaal.” Strategische doelstelling 3
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Acties

• Elk jaar onderzoeken we welke leeftijdsgroep extra

aandacht nodig heeft en ontwikkelen prioritair materi-

aal voor deze leeftijdsgroep.

• We houden elk jaar een nationale wedstrijd waarin

de beste ledenwervings- en ledenbindingscampagne

wordt verkozen.

• We delen bij het begin van het werkjaar  succesver-

halen rond ledenwerving ter inspiratie.

• We verspreiden elk jaar een ledenwervingspakket

naar elke afdeling. In de pakket zit gratis ledenwer-

vingsmateriaal voor verschillende leeftijdsgroepen.

• We werken elk jaar rond een thema, het jaarthema,

gekozen op de Nationale Raad en ontwikkelen materi-

aal in dit thema, naast neutraal ledenwervingsmate-

riaal.

KLJ-afdelingen gebruiken kwalitatieve, innovatieve én gepersonaliseerde 
communicatieproducten.

De lokale afdelingen vormen een deel van de gemeenschap in hun dorp. Ze moeten communiceren met deze ge-

meenschap. We merken dat dit voor de lokale groepen regelmatig moeilijk loopt. Ze hebben andere prioriteiten dan 

het uitwerken van materiaal om te communiceren. We komen afdelingen hierin tegemoet en ontwikkelen materiaal 

dat de lokale groepen kunnen personaliseren. Het voordeel is tweeledig: lokale groepen hebben mooi, afgewerkt 

materiaal en de zichtbaarheid van KLJ wordt sterker wanneer kwalitatief materiaal de dorpen in Vlaanderen kleurt.

Operationele doelstelling  3.2

Indicatoren

3.2.2 Jaarlijks wordt minstens één nieuw product aan-

geboden.

3.2.1 Jaarlijks maakt 50% van de afdelingen gebruik 

van minstens 1 van de aangeboden communicatie-

middelen.

Acties

• We werken samen met partners die afdelingen kun-

nen ondersteunen en materiaal aanbieden om kwali-

teitsvol te communiceren (vb. Mediaraven).

• KLJ biedt afdelingen ondersteuning in de ontwikke-

ling van een afdelingswebsite.

• Op het einde van elke werkjaar onderzoekt de werk-

groep communicatie en promotie in welke mate de af-

delingen gebruik hebben gemaakt van de producten.

• We ontwikkelen en evalueren jaarlijks minstens één

product en formuleren verbetersuggesties.

• We voorzien jaarlijks een promocampagne om de

producten bekend te maken.

• We bieden sjablonen aan waarmee afdelingen een-

voudig affiches, flyers en uitnodigingen kunnen maken

in de huisstijl voor hun eigen evenement (vb. Web-

2Print).

OD 3.1 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 20.103,16 € 0,00 € 20.103,16 € 0,00 € 20.103,16 € 0,00 € 20.103,16 € 0,00

Specifiek € 25.029,94 € 0,00 € 25.029,94 € 0,00 € 25.029,94 € 0,00 € 25.029,94 € 0,00

Ondersteunend € 17.694,45 € 66.583,36 € 17.994,41 € 68.127,19 € 16.227,59 € 59.053,81 € 17.796,68 € 67.109,37

SALDO € 3.755,81 € 4.999,68 -€ 2.306,87 € 4.179,59

VTE 0,35 0,35 0,35 0,35
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De KLJ-ouders zijn goed geïnformeerd.

KLJ ziet ouders als de belangrijkste partner van een KLJ-afdeling. Communicatie met hen is essentieel en blijkt niet 

altijd eenvoudig voor onze bestuursleden. Uit onze bevraging bij KLJ-ouders blijkt dat deze beter geïnformeerd wil-

len zijn. Ook uit het onderzoek ‘Ouders en jeugdwerk’ blijkt de behoefte aan meer informatie en communicatie. In 

de vorige beleidsperiode stonden huisbezoeken centraal. Meer dan 50% van de afdelingen gaat minstens één keer 

per jaar langs bij de ouders. De komende beleidsperiode breiden we de ondersteuning betreft ouders uit. We gaan 

voor afdelingen die weten wat hun KLJ-ouders willen, door hen te bevragen en afdelingen die een actieplan ‘ouders’ 

hebben, dat gebaseerd is op de resultaten van hun bevraging.

Operationele doelstelling  3.3

Indicatoren

3.3.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft 

75% van de afdelingen de betrokken ouders bevraagd, 

een rapport met verbetersuggesties opgemaakt en een 

plan van aanpak opgesteld. 

3.3.2 Elk jaar werkt KLJ één actie uit die afdelingen sti-

muleert om ouders te betrekken bij de werking. 

Acties

• We hernieuwen in 2018 en 2020 het informatie-

boekje voor ouders en voorzien dat afdelingen dit

boekje kunnen personaliseren.

• We bevragen afdelingen over de acties die ze on-

dernemen met/voor ouders en delen de goede voor-

beelden.

• We verspreiden elk jaar een uitgewerkte activiteit

met/voor ouders. Deze activiteit is gebaseerd op een

succesverhaal uit een van de afdelingen.

• We stellen een tevredenheidmeting voor ouders op

die afdelingen zelf kunnen verspreiden naar de ouders.

De afdelingen krijgen een rapport met de resultaten

en verbetersuggesties.

• We ontwikkelen jaarlijks aanbod voor ouders in het

jaarthema. Met dit aanbod kunnen afdelingen gemak-

kelijker communiceren met ouders. Ze krijgen het the-

matisch materiaal bij het begin van het werkjaar.

OD 3.3 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 7.537,05 € 0,00 € 7.537,05 € 0,00 € 7.537,05 € 0,00 € 7.537,05 € 0,00

Specifiek € 13.655,00 € 0,00 € 13.655,00 € 0,00 € 13.655,00 € 0,00 € 13.655,00 € 0,00

Ondersteunend € 8.802,96 € 35.704,69 € 8.966,61 € 36.546,93 € 8.002,72 € 31.596,97 € 8.858,73 € 35.991,66

SALDO € 5.709,68 € 6.388,27 € 2.402,20 € 5.940,87

VTE 0,13 0,13 0,13 0,13

OD 3.2 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 35.181,62 € 0,00 € 25.127,86 € 0,00 € 25.127,86 € 0,00 € 25.127,86 € 0,00

Specifiek € 23.987,24 € 0,00 € 23.987,24 € 0,00 € 23.987,24 € 0,00 € 23.987,24 € 0,00

Ondersteunend € 20.902,20 € 66.684,73 € 18.697,78 € 66.348,11 € 17.004,55 € 57.652,70 € 18.508,28 € 65.372,69

SALDO -€ 13.386,33 -€ 1.464,77 -€ 8.466,95 -€ 2.250,70

VTE 0,62 0,44 0,44 0,44

21



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
 versie maart 2018

KLJ-afdelingen hebben een aantrekkelijk activiteitenaanbod voor +16 en +20.
Momenteel bestaat 50% van het ledenbestand uit leden in de leeftijdsgroep +16 en +20. Ondanks het feit dat ons le-

denaantal ongeveer stabiel is gebleven, hebben we in deze oudste leeftijdsgroepen leden verloren (zie Hoofstuk 4). 

Uit het communicatieonderzoek blijkt dat we werk moeten maken van meer aangepaste communicatie voor deze 

leeftijdsgroepen. Uit onze interne analyse blijkt dat afdelingen behoefte hebben aan kant-en-klaar aanbod voor 

deze doelgroep. Om deze doelgroep te blijven aanspreken zetten we een specifiek communicatieplan op, peilen 

we naar de verwachtingen van deze doelgroep en delen we succesverhalen in KLJ zodat afdelingen elkaar kunnen 

inspireren.

Operationele doelstelling  3.4

3.4.3 KLJ doet elke twee jaar een bevraging naar de 

verwachtingen van +16-leden en +20-leden.

3.4.4 50% van de afdelingen heeft een +16-werking.

Indicatoren
3.4.1 KLJ organiseert jaarlijks minstens voor 250 

jongeren (+16 en +20) één ontmoetingskans in drie 

studentensteden.

3.4.2 KLJ voorziet jaarlijks drie innovatieve kant-

en-klare activiteiten gericht op +16 en +20.

Acties
• KLJ ontwikkelt nieuw materiaal op basis van de re-

sultaten uit het communicatieonderzoek in 2016 voor

leden +16 en +20.

• KLJ werkt voorbeeldactiviteiten uit zowel voor be-

ginnende + 16- en +20-afdelingen als ervaren afdelin-

gen.

• KLJ zorgt ervoor dat de expertise die ze hebben om-

trent het uitbouwen van +16- en +20- werkingen, ac-

tief gedeeld wordt via de door leiding vaak gebruikte

kanalen.

• KLJ biedt vorming op maat aan bij +16- en + 20-af-

delingen omtrent projectmanagement en  evenemen-

ten organiseren.

OD 3.4 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 15.078,46 € 0,00 € 15.078,46 € 0,00 € 15.078,46 € 0,00 € 15.078,46 € 0,00

Specifiek € 15.957,09 € 0,00 € 15.957,09 € 0,00 € 15.957,09 € 0,00 € 15.957,09 € 0,00

Ondersteunend € 11.841,29 € 42.856,89 € 12.032,52 € 43.841,12 € 10.906,13 € 38.056,66 € 11.906,47 € 43.192,24

SALDO -€ 19,94 € 773,05 -€ 3.885,02 € 250,23

VTE 0,27 0,27 0,27 0,27

Na het jaarthema KLJ Natuurlijk! wil KLJ blijvend werk maken van het (verder) uitbouwen van een duurzame wer-

king. Uit ons eigen ‘plattelandsonderzoek blijkt dat plattelandsjongeren een beperkte duurzaamheidsreflex maken. 

Deze reflex willen we aanwakkeren en streven naar duurzaamheid in de ruimste zin van het woord; een samengaan 

van ecologische, economische en maatschappelijke duurzaamheid. Deze inzet is tweeledig. Ten eerste moet KLJ als 

beweging een voorbeeld zijn voor anderen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. We gaan voor duurzame (vor-

mings)initiatieven en een winkel waarin elk product een ‘duurzaamheidscheck’ heeft doorlopen. De tevredenheid 

van werknemers verstaan wij ook onder duurzaamheid. Een nieuwe werkgroep van beroepskrachten vrijwilligers 

coördineren het duurzaamheidsplan en communiceert over onze inspanningen en de resultaten. 

Operationele doelstelling  3.5

Het KLJ-merk is vooruitstrevend op het vlak van duurzaamheid. 
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Indicatoren

3.5.4 In elk draaiboek is tegen het einde van de be-

leidsperiode de duurzaamheidscheck toegevoegd.

3.5.5 Jaarlijks brengt KLJ een sociaal jaarverslag/duur-

zaamheidsverslag uit waarin inspanningen en resultaten 

rond duurzaamheid worden weergegeven.

3.5.6 KLJ werkt tegen 2021 samen met de Aanstokerij 

een pakket uit met speelse methodes om op lokaal ni-

veau aan de slag te gaan met duurzaamheid.

3.5.1 Op elk meerdaags (vormings)initiatief va n KLJ 

wordt minstens één lokaal voedingsproduct aangebo-

den. 

3.5.2 Elk artikel in de winkel doorloopt een duurzaam-

heidscheck. 

3.5.3 De algemene tevredenheid van de vrijwilligers 

en medewerkers bij KLJ scoort tegen het einde van 

2021 minstens 8/10.

Acties

• KLJ gaan samenwerkingsverbanden aan met organi-

saties die haar kunnen versterken als duurzame orga-

nisatie. (Eén van die organisaties is Ecokerk en klimaat-

netwerk.be)

• We stimuleren afdelingen om duurzaam te werken

en in overleg met de gemeente een afvalbeleid op te

stellen.

• KLJ richt een werkgroep duurzaamheid op die zich

bezighoudt met zowel interne maatregelen voorstel-

len als ondersteuning voor afdelingen uitwerken.

• KLJ promoot een duurzame lokale werking bij haar

afdelingen door a.d.h.v. praktijkvoorbeelden een posi-

tieve vibe te creëren. (ideeën: voedselverspilling, loka-

len, een afvalarme werking, sorteren…)

• KLJ maakt een duurzaamheidspolicy die toegepast

kan worden op de draaiboeken van elk evenement dat

het organiseert. (Voorbeeld: Afvalstrategie, mobili-

teitsplan, voeding, …)

OD 3.5 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 21.107,23 € 0,00 € 21.107,23 € 0,00 € 21.107,23 € 0,00 € 21.107,23 € 0,00

Specifiek € 2.727,77 € 0,00 € 2.727,77 € 0,00 € 2.727,77 € 0,00 € 2.727,77 € 0,00

Ondersteunend € 6.616,89 € 10.673,38 € 6.649,58 € 10.841,63 € 6.457,03 € 9.852,81 € 6.628,03 € 10.730,71

SALDO -€ 19.778,51 -€ 19.642,95 -€ 20.439,22 -€ 19.732,33

VTE 0,37 0,37 0,37 0,37

KLJ investeert in laagdrempelig aanbod rond de K.
Zingeving vertrekt vanuit de eigen beleving, het valt immers niet voor iedereen op een zelfde manier in te vullen. 

Wat voor de ene groep gewoon een kampvuur is, is voor de andere groep een intens moment van bezinning rond 

een vuur. Door de vele vragen van lokale afdelingen naar ondersteuning bij zingeving, merken we dat de visie op 

zingeving geen dode letter blijft. 

Operationele doelstelling  3.6
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Ecokerk en klimaatnetwerk.be zullen belangrijke partners zijn in dit verhaal. Ten tweede moeten onze afdelingen 

beschikken over het nodige materiaal en de knowhow om een zelf een duurzame werking uit te bouwen. We willen 

hen materiaal aanreiken waarmee ze een plan rond duurzaamheid kunnen opstellen in samenwerking met bijvoor-

beeld de gemeente. Om te werken aan deze doelstelling zal De Aanstokerij een belangrijke partner zijn. Samen 

zullen we een spel- en vormingspakket uitwerken voor onze lokale afdelingen.
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Indicatoren

3.6.1 Op elk meerdaags (vormings)initiatief wordt een 

K-moment aangeboden.

3.6.2  We ontwikkelen elk jaar een aanbod met ei-

gentijds K-materiaal in het jaarthema en verspreiden dit

naar elke afdeling.

3.6.3 KLJ onderneemt elk jaar één actie om K-verant-

woordelijken in de lokale afdelingen te stimuleren.

3.6.4 KLJ start deze beleidsperiode een samenwer-

kingsverband op met KSA rond zingeving. 

Acties

• De werkgroep K voorziet een K-moment op de ver-

schillende nationale en regionale meerdaagse initia-

tieven.

• We lijsten de gemeenschappelijke noden en behoef-

ten rond dit thema op, d.m.v. een onderzoek in 2018.

• De werkgroep K werkt samen met de werkgroep

communicatie eigentijds K-materiaal uit.

• Bij het begin van elk werkjaar doen we een startzen-

ding met K-materiaal naar elke afdeling.

• De werkgroep K werkt samen met de werkgroep

communicatie een actie uit.

• We werken een gemeenschappelijke visie uit. We

zetten vanuit deze samenwerking minstens twee  pro-

jecten op.

OD 3.6 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 27.140,35 € 0,00 € 27.140,35 € 0,00 € 27.140,35 € 0,00 € 27.140,35 € 0,00

Specifiek € 7.635,30 € 0,00 € 7.635,30 € 0,00 € 7.635,30 € 0,00 € 7.635,30 € 0,00

Ondersteunend € 10.604,59 € 24.105,98 € 10.696,09 € 24.576,93 € 10.157,13 € 21.809,12 € 10.635,78 € 24.266,44

SALDO -€ 21.274,26 -€ 20.894,82 -€ 23.123,67 -€ 21.144,99

VTE 0,48 0,48 0,48 0,48

Vroeger werd op deze vragen veelal een antwoord geboden door personen uit het lokale netwerk van de lokale 

afdelingen. Het klassieke netwerk van voornamelijk proosten brokkelt verder af, parallel met een duidelijke maat-

schappelijke evolutie. Uitgaande van onze christelijke waarden willen we onze afdelingen zo goed mogelijk  onder-

steunen om een invulling te kunnen geven aan die zingeving. We willen kinderen en jongeren een duidelijk ant-

woord op maat bieden. Dit doen we via het jaarlijks uitwerken en verspreiden van thematisch materiaal, door hen 

te inspireren tijdens onze (vormings)initiatieven en door hen te ondersteunen bij de organisatie van K-momenten 

op lokaal niveau.

Daarnaast willen we lokale afdelingen stimuleren om in hun omgeving op zoek te gaan naar mensen of organisaties 

die rond dit onderwerp bezig zijn om samen met hen zingeving een gepaste invulling te geven binnen de werking. 

We maken ook ruimte voor verdieping en uitwisseling voor de mensen die al intensief met dit thema bezig zijn. Dit 

kan hen helpen om lokale afdelingen met specifieke vragen te ondersteunen. Bovendien krijgen ze door deze doel-

gerichte bijeenkomsten de kans om ‘iets meer’ te beleven.

Deze beleidsperiode willen we tevens een samenwerkingsverband aangaan met KSA. We merken namelijk heel wat 

parallellen rond de K-beleving en K–aanpak van beide jeugdbewegingen. Het initiële doel van deze samenwerking is 

om uitwisseling rond zingeving tussen beide organisaties te verankeren, gemeenschappelijke noden en behoeften 

te detecteren en ons K-aanbod te stroomlijnen. Finaal moet dit leiden tot een gemeenschappelijke visie rond dit 

thema en twee gezamenlijke projecten.
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Tegenwoordig zetten de steden stevig in op hun jongste bewoners. Dat de wensen 

van kinderen en jongeren daar nu vaker op de agenda staan, is fantastisch, maar de 

noden en behoeften van de kinderen en jongeren in de landelijke omgeving mogen 

niet vergeten worden Als KLJ kiezen we er de komende beleidsperiode voor om te 

blijven werken aan een sterke positie voor kinderen en jongeren in de landelijke om-

geving.  Onze leden wonen voornamelijk in de Vlaamse dorpen, deelgemeenten, de  

groene rand, of de confetti van gehuchten tussen stad en platteland. Ook zij hebben 

nood aan fijne speel- en ontmoetingsplekken, goede verbindingen, toffe winkels in 

de buurt, een pleintje om te chillen en onvergetelijke feesten. KLJ wil een sterke beweging zijn die onmisbaar is als 

verdediger van de belangen van kinderen en jongeren in de landelijke omgeving. In de eerste plaats willen we KLJ 

daarom bekender maken in de samenleving en op die manier een luidere stem zijn voor de kinderen en jongeren. 

Ons netwerk in bijvoorbeeld de Landelijke Beweging is een dankbare partner. Verder willen we onze expertise in de 

landelijke omgeving gebruiken om jeugdwerk in de stad te ondersteunen. De Vlaamse steden staan immers voor 

grote uitdagingen waar het jeugdwerk een antwoord op moet en kan bieden (Hoofdstuk 6).  Om, niet alleen een 

luide, maar ook een betrouwbare stem te zijn herhalen we ons plattelandsonderzoek naar de noden en behoeften 

van kinderen en jongeren in de landelijke omgeving. In de aanloop van de beleidsnota werden reeds gesprekken 

opgestart met Kind en Samenleving om ons te ondersteunen in dit onderzoek.

KLJ is zichtbaar aanwezig in de samenleving.

Operationele doelstelling 4.1 

“We horen zo weinig van KLJ? KLJ komt nooit op TV?!” KLJ moet werken aan haar zichtbaarheid, zo blijkt uit de 

interne en externe analyse. Het is voor ons een must om KLJ bekender te maken in de samenleving. We willen de 

komende beleidsperiode van KLJ een sterk merk maken. Het communicatieonderzoek geeft een eerste belangrijke 

aanzet: KLJ is botten aan… KLJ is puur… KLJ is buiten… Verder onderzoek is nodig om  actieplannen op te stellen die 

de aanwezige groeikansen optimaal benutten.  We zullen onze aanwezigheid in het jeugdwerklandschap samen met 

de andere jeugdbewegingen verhogen. De missie en visie van KLJ is duidelijk gedragen door onze beweging. We wil-

len dit draagvlak inzetten om de stem van kinderen en jongeren in de landelijke omgeving te vertegenwoordigen.  In 

deze samenleving met een grote verscheidenheid aan communicatiekanalen voor verschillende doelgroepen, wordt 

deze doelstelling een uitdaging die we aangaan in samenwerking met een marketingbureau.
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• De werkgroep communicatie ontwikkelt samen met

de werkgroep jaarthema een zichtbaarheidsgadget.

De gadgets worden verspreid naar elke afdeling.

• KLJ heeft een webshop met materiaal (gadgets, af-

fiches…) die afdelingen kunnen gebruiken om te com-

municeren met hun belangrijke partners. Dit aanbod

wordt bepaald door het winkelcomité met inspraak

van de afdelingen.

• We hebben aandacht voor kansen die zich aanbie-

den inzake media-aandacht en standpuntinname.

• We organiseren een zichtbaarheidsonderzoek in

2017 en een herhaling in 2020.

• KLJ investeert in informatica om te communiceren

met verschillende stakeholders. KLJ stuurt haar com-

municatiestrategie minstens twee keer per beleidspe-

riode bij a.d.h.v. het communicatieonderzoek.

Al jaar en dag is KLJ actief op het platteland, nu meer en meer in verstedelijkt gebied. De stadscentra doen we nog 

niet aan maar we hebben de oproep naar meer kwalitatief jeugdwerk in de stad goed gehoord. We willen ons steen-

tje bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatief jeugdwerk in de stad door onze expertise in de landelijke omgeving 

te delen met organisaties die reeds actief zijn in de stad. We werken bij KLJ vanuit een dorpsgevoel dat ook in de stad 

waardevol en noodzakelijk is. Mensen hebben behoefte aan een sterk netwerk en moeten elkaar ontmoeten om in 

deze tijden elkaar te ondersteunen. Om dit te doen nemen we actief deel aan verschillende overlegmomenten en 

projecten die opgezet worden om de stedelijke uitdagingen aan te gaan.

Operationele doelstelling  4.2

Indicatoren

4.2.1 KLJ neemt een actieve rol op in het project Col-

lect en Connect van De Ambrassade.

4.2.2 KLJ is structureel lid van het samenwerkingsver-

band Goe Gespeeld!

4.2.3 KLJ neemt actief deel aan het overleg en acties 

rond jeugdwerk in de stad.

4.2.4 KLJ neemt deel aan het jeugdbewegingsoverleg 

(JOS).

OD 4.1 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 54.280,70 € 0,00 € 54.280,70 € 0,00 € 54.280,70 € 0,00 € 54.280,70 € 0,00

Specifiek € 9.919,57 € 0,00 € 9.919,57 € 0,00 € 9.919,57 € 0,00 € 9.919,57 € 0,00

Ondersteunend € 18.491,60 € 34.753,77 € 18.610,47 € 35.365,61 € 17.910,27 € 31.769,75 € 18.532,11 € 34.962,24

SALDO -€ 47.938,10 -€ 47.445,14 -€ 50.340,79 -€ 47.770,15

VTE 0,96 0,96 0,96 0,96

KLJ gebruikt haar expertise in de landelijke omgeving om jeugdwerk in de stad te 
ondersteunen.
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Indicatoren

4.1.1 75% van de lokale afdelingen neemt jaarlijks 

deel aan de zichtbaarheidsactie van KLJ.  

4.1.2 Tegen eind 2021 is de zichtbaarheid van KLJ in 

de samenleving groter (nulmeting en normbepaling in 

2018).

Acties

4.1.3 Tegen het einde van de beleidsperiode hebben 

75% van de afdelingen een communicatieverantwoorde-

lijke.

4.1.4 KLJ beschikt over een webshop met bewegings-

kledij en gadgets.
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KLJ is een betrouwbare en luide stem van kinderen en jongeren in de landelijke omgeving.

Kinderen en jongeren vormen in onze maatschappij een kwetsbare doelgroep wiens stem soms onvoldoende ge-

hoord wordt. KLJ wil als spreekbuis voor kinderen en jongeren fungeren. Vanuit onze missie en visie kiezen we er 

bewust voor om dit voornamelijk, maar niet uitsluitend, te doen vanuit het standpunt van de jeugd in de landelijke 

omgeving. KLJ draagt actief bij aan het jeugdbeleid en verdedigt hierin de rechten van kinderen en jongeren in de 

landelijke omgeving. We nemen daarom een actieve rol op in de Vlaamse Jeugdraad en de Commissie Jeugdwerk 

van De Ambrassade. Daarnaast inspireren en informeren we onze afdelingen over maatschappelijke thema’s en 

tendensen in de samenleving waarin hun stem belangrijk is en motiveren we hen deze te laten horen. Verder wer-

ken we samen met onze partner Trias om ook buiten de Vlaamse grenzen de positie van kinderen en jongeren te 

versterken.

Operationele doelstelling  4.3

Indicatoren

4.3.1 KLJ doet in 2019 een opvolging/herhaling van 

haar plattelandsonderzoek.

4.3.2 KLJ werkt samen met 20% van de afdelingen jaar-

lijks één actie uit rond een maatschappelijk probleem.

4.3.3 KLJ organiseert samen met Trias minstens een 

fysiek uitwisselingsmoment met het Zuiden.

Acties

• In vertegenwoordigingen die we als KLJ doen, vragen

we aandacht voor kinderen en jongeren in de landelijke

omgeving.

• We verkiezen jaarlijks op de Nationale Raad een ac-

tie rond een maatschappelijk probleem dat kinderen

en jongeren aanbelangd.

• We werken samen met Kind en Samenleving en

Landelijke Gilden om het onderzoek naar de noden en

behoeften van kinderen en jongeren in de landelijke

omgeving op te zetten.

• We werken intensief samen met Trias.

OD 4.2 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 6.033,12 € 0,00 € 6.033,12 € 0,00 € 6.033,12 € 0,00 € 6.033,12 € 0,00

Specifiek € 1.223,21 € 0,00 € 1.223,21 € 0,00 € 1.223,21 € 0,00 € 1.223,21 € 0,00

Ondersteunend € 2.116,57 € 4.166,30 € 2.131,23 € 4.241,75 € 2.044,89 € 3.798,33 € 2.121,57 € 4.192,01

SALDO -€ 5.206,61 -€ 5.145,82 -€ 5.502,89 -€ 5.185,89

VTE 0,11 0,11 0,11 0,11

Acties

• De voorzitter (of een vervanger) van KLJ woont elk

jeugdbewegingsoverleg bij.

• We werken mee aan de verdere ontwikkeling van de

GIS-laag van Mediaraven en De Ambrassade.

• We onderzoeken in 2018 welke rol KLJ kan en moet

spelen in de ontwikkeling van sterk jeugdwerk in de

stad.

• We delen onze expertise in de landelijke omgeving

over buitenspelen via het samenwerkingsverband Goe

gespeeld!

• We volgen de actualiteiten rond jeugdwerk in de

stad op.

• We werken mee aan het vergroten van het maat-

schappelijk draagvlak rond buitenspelen.
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Het (lokale) netwerk van KLJ is sterk op lokaal, provinciaal, Vlaams en internationaal gebied.

Operationele doelstelling 4.4

Bij KLJ vinden we een sterk netwerk uitermate belangrijk en noodzakelijk voor onze afdelingen op lokaal niveau 

en bovenlokaal voor onze beweging. Door de juiste samenwerkingsverbanden aan te gaan, willen we onszelf en 

onze partners verrijken en versterken om op die manier de samenleving duurzaam te verstevigen op verschillende 

(beleids)niveaus. Tijdens de afgelopen beleidsperiode hebben we erg ingezet op het uitbreiden van ons netwerk. 

We willen in de komende beleidsperiode dit netwerk onderhouden en nog meer inzetten op het stimuleren van 

afdelingen om hun netwerk uit te breiden. Op lokaal niveau liggen er heel wat samenwerkingsmogelijkheden die 

kunnen bijdragen en soms noodzakelijk zijn om een kwaliteitsvolle werking uit te bouwen. Dit laatste verdient extra 

aandacht, nu de klassieke jeugdraden steeds minder georganiseerd worden en er in verschillende dorpen een ge-

brek is aan beleidsmakers die voor de jeugd op tafel slaan.

OD 4.3 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 9.045,33 € 0,00 € 9.045,33 € 0,00 € 9.045,33 € 0,00 € 9.045,33 € 0,00

Specifiek € 7.522,77 € 0,00 € 4.281,25 € 0,00 € 4.281,25 € 0,00 € 4.281,25 € 0,00

Ondersteunend € 6.062,47 € 20.554,21 € 4.467,54 € 12.665,65 € 4.165,33 € 11.113,70 € 4.433,72 € 12.491,56

SALDO -€ 2.076,37 -€ 5.128,47 -€ 6.378,22 -€ 5.268,74

VTE 0,16 0,16 0,16 0,16

Indicatoren

Acties

4.4.1 80% van de afdelingen participeert actief in de 

gemeente (meting via de afdelingsbevraging).

4.4.2 Tegen het einde van de beleidsperiode hebben 

75% van de gewesten een netwerkoefening georgani-

seerd. 

4.4.3 KLJ is minstens aanwezig op elke General As-

sembly en elk zomerkamp van Mijarc.

4.4.4 KLJ werkt jaarlijks minstens in elke regio een ac-

tie uit met KVLV en/of Landelijke Gilden.

• Elke gemeente (jeugddienst) met een of meerdere

KLJ-afdelingen krijgen één keer per jaar een postzen-

ding met de vraag om intensief samen te werken met

de lokale afdelingen.

• We ontwikkelen in 2018 een methodiek waarmee

afdelingen hun netwerk in kaart kunnen brengen.

• We werken de komende vier jaar opnieuw intensief

samen met MIJARC, KVLV en Landelijke Gilden.

• We monitoren via de afdelingsbevraging in welke

mate onze afdelingen deelnemen aan overlegmomen-

ten in de gemeente.

OD 4.4 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 26.136,28 € 0,00 € 26.136,28 € 0,00 € 26.136,28 € 0,00 € 26.136,28 € 0,00

Specifiek € 10.030,36 € 0,00 € 10.030,36 € 0,00 € 10.030,36 € 0,00 € 10.030,36 € 0,00

Ondersteunend € 11.572,08 € 29.948,31 € 11.692,29 € 30.566,98 € 10.984,26 € 26.930,97 € 11.613,05 € 30.159,11

SALDO -€ 17.790,41 -€ 17.291,94 -€ 20.219,93 -€ 17.620,58

VTE 0,46 0,46 0,46 0,46
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Groene Kring organiseert, zoals KLJ zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren, maar de doel-

groep van Groene Kring is specifieker. In deze strategische doelstelling wordt de socio-cultu-

rele bewegingsopdracht van Groene Kring nl. zinvolle vrijetijdsbesteding organiseren voor 

jongeren met een hart voor land- en tuinbouw beschreven. Groene Kring is de enige vereni-

ging in Vlaanderen die een aangepast vrijetijdsaanbod voorziet voor deze doelgroep. Dat 

is belangrijk: door de specifieke context van een landbouwbedrijf en de vaak erg moeilijke 

economische situatie ervan, is investeren in persoonlijke en sociale ontwikkeling voor veel 

jonge land- en tuinbouwers niet evident. De gedachten kunnen verzetten, samen met een 

uitgebreid netwerk ontspannende en zinvolle activiteiten doen, doorbreken van het sociale 

isolement is vandaag de dag voor deze jonge, ondernemende mensen van cruciaal belang.

Operationele doelstelling 5.1 

De komende beleidsperiode breidt Groene Kring haar doelgroep uit van jonge- land en tuinbouwers naar jongeren 

met een hart voor land- en tuinbouw. We breiden de doelgroep uit omdat we ervaren dat ook jongeren die geen 

eigen landbouwbedrijf hebben of kind zijn van een landbouwer een meerwaarde zijn in het netwerk dat we creëren 

rond onze jonge land- en tuinbouwers. We willen een meer diverse groep bereiken die door ontmoeting en kennis-

delen elkaar kunnen versterken. We ervaren dat jongeren met een hart voor land- en tuinbouw  een meerwaarde 

zijn in het ledenbestand. We willen ons aanbod ruimer verspreiden en bekender worden. Groene Kring wil het net-

werk van jonge land- en tuinbouwers vergroten en de werking op peil houden. Deze uitbreiding van de doelgroep 

moet ook bijdragen aan een stabiel ledenaantal. De afgelopen twee jaar was het ledenaantal van Groene Kring 

stabiel en we willen dit ondanks een steeds dalend aantal land- en tuinbouwers zo behouden.

Indicatoren

5.1.1 Tegen het einde van de beleidsperiode zijn in 

elke gewestkern bestuursleden, die geen land- of tuin-

bouwer zijn, betrokken. 

5.1.2 Groene Kring houdt haar ledenaantal stabiel ten 

opzicht van 2015-2016 (3200 leden).

5.1.3 In 2018 onderzoekt Groene Kring de drempels 

om aan te sluiten bij Groene Kring en stelt een actieplan 

op.

Groene Kring breidt haar doelgroep uit naar jongeren met een hart voor land- en tuinbouw.
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“Groene Kring brengt jongeren met een hart voor land- 
en tuinbouw samen in kwalitatief, socio-cultureel 
bewegingswerk.” Strategische doelstelling 5

Acties

• We ontwikkelen jaarlijks ledenwervingsmateriaal ge-

richt op mensen met een hart voor land- en tuinbouw.

• We starten een werkgroep op rond alternatieve

vormen van land- en tuinbouw waarin nieuwe leden

elkaar kunnen vinden.

• We informeren elk gewest jaarlijks over de evolutie

van de nieuwe leden en hun profiel.

• We bezoeken jaarlijkse gemiddeld vijf land- en tuin-

bouwscholen in Vlaanderen.
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Groene Kring ondersteunt haar gewesten op maat. 

Operationele doelstelling 5.2

De huidige beleidsperiode heeft Groene Kring actief ingezet op ledenwerving en ledenbinding, met een stabieler 

en actiever ledenaantal tot gevolg. In de komende beleidsperiode wordt de ondersteuning voor de gewesten geop-

timaliseerd. Nieuwe leden aantrekken en de huidige leden behouden is een onderdeel van die ondersteuning die 

de vijf regionale consulenten bieden. Naar analogie van KLJ zal Groene Kring de gewesten ook cijfermatig opvolgen 

en proactief ondersteuning bieden waar nodig. Dankzij ons ledenadministratie systeem is het mogelijk om gewes-

ten een rapport te bezorgen met een analyse van de ledencijfers van de afgelopen vijf jaar. Aan de hand van deze 

analyse is het mogelijk om bedreigingen en kansen te detecteren op langere termijn. Zo kan er voor een probleem 

zich effectief stelt een plan van aanpak worden opgemaakt. Verder maken we werk van evaluatiemomenten in de 

gewesten. Net al bij KLJ loopt de informatieoverdracht naar nieuwe bestuursleden vaak moeilijk. Structurele evalu-

atiemomenten moeten daar verandering in brengen.

Indicatoren

5.2.1 Groene Kring houdt haar aantal gewesten sta-

biel op 40.

5.2.2 Elke gewest krijgt jaarlijks minstens één keer be-

zoek van een Groene Kring medewerker.

5.2.3 De tevredenheid over de ondersteuning aan de 

gewesten scoort tegen het einde van de beleidsperiode 

8/10. (We meten dit aan de hand van een jaarlijkse be-

vraging in elk gewest = tevredenheidsmeting).

OD 5.1 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 34.216,61 € 0,00 € 34.216,61 € 0,00 € 34.216,61 € 0,00 € 34.216,61 € 0,00

Specifiek € 9.999,78 € 0,00 € 9.999,78 € 0,00 € 9.999,78 € 0,00 € 9.999,78 € 0,00

Ondersteunend € 12.359,39 € 24.026,48 € 12.408,28 € 24.309,42 € 12.110,41 € 22.604,13 € 12.376,13 € 24.123,21

SALDO -€ 32.549,30 -€ 32.315,24 -€ 33.722,66 -€ 32.469,30

VTE 0,56 0,56 0,56 0,56

Acties

• We hebben op provinciaal niveau een wisselend

aanbod aan activiteiten teneinde inspiratie te bieden

en het aanbod te versterken op lokaal niveau (vb. La-

dies at the Farm).

• We doen in 2020 een bevraging bij de leden over

wat ze verwachten van hun Groene Kring gewest en

gaan met de resultaten aan de slag in het gewest.

• We verspreiden jaarlijks in januari rapport met de

ledencijfers van het gewest.

• We vernieuwen elke twee jaar ons boekje voor de

startkern (“De kern van de zaak”).

• We organiseren een competitie tussen de gewesten

om de ledenbinding in de gewesten te versterken.

OD 5.2 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00

Specifiek € 4.036,61 € 0,00 € 4.036,61 € 0,00 € 4.036,61 € 0,00 € 4.036,61 € 0,00

Ondersteunend € 10.088,35 € 13.525,13 € 10.108,08 € 13.639,34 € 9.987,84 € 12.950,97 € 10.095,11 € 13.564,18

SALDO -€ 37.260,48 -€ 37.166,00 -€ 37.734,13 -€ 37.228,19

VTE 0,60 0,60 0,60 0,60
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Operationele doelstelling 5.3

Net zoals KLJ wil Groene Kring in deze digitale tijden werk maken van een online platform waar bestuursleden en 

beroepskrachten elkaar kunnen ontmoeten om kennis te delen. Het ledenadministratiesysteem, ontwikkeld in de 

vorige beleidsperiode, wordt uitgebreid tot een leernetwerk waar ervaring en kennis kan gedeeld worden. Daar-

naast bouwen de consulenten expertise op in verschillende thema’s en kunnen de gewesten bij hen terecht met 

elke vraag. We willen er een leernetwerk van maken waar diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse 

voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uitwisselen. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, 

oplossingen of werkwijzen. We willen naar het voorbeeld van KLJ op die manier inzetten op het vergroten van de 

rol van vrijwilligers – de ervaringsdeskundigen bij uitstek - die elkaar begeleiden en versterken. Het platform moet 

een bron van externe informatie worden waarop snel kan geschakeld worden naar de vele andere platformen voor 

jeugdwerkers en jonge lande- en tuinbouwers die online te vinden zijn en zullen gecreëerd worden.

Indicatoren

5.3.1 90% van de gewesten kent tegen het einde van 

de beleidsperiode het online platform.

5.3.2 Tegen het eind van de beleidsperiode gebruikt 

80% van de gewesten het platform (actief of passief). 

5.3.3 De tevredenheid over het platform scoort tegen 

het einde van 2021 minstens 8/10. 

Acties

5.3.4 Vragen op het platform worden b innen d e 72 

uur beantwoord.

5.3.5 Elke consulent volgt jaarlijks minstens 16 uur 

vorming in het kader van het eigen expertise thema.

• Vanaf 2018 bezorgen we elk nieuw bestuurslid en

bestuursleden die nog niet hebben ingelogd een login

om toegang te krijgen tot het platform.

• We optimaliseren het platform in 2019 in samen-

werking met een groep vrijwilligers.

• Verschillende expertisethema’s (vb. vrijwilligers mo-

tiveren, evalueren, activiteiten organiseren…) zijn ver-

deeld over de verschillende consulenten. Zij scholen

hen bij in het thema en volgen actualiteiten op.

Operationele doelstelling 5.4

Groene Kring heeft de afgelopen jaren haar identiteit verstevigd door de ontwikkeling van een aantrekkelijke huis-

stijl. Het nieuwe logo schittert verspreid over Vlaanderen. 

OD 5.3 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 43.992,78 € 0,00 € 43.992,78 € 0,00 € 43.992,78 € 0,00 € 43.992,78 € 0,00

Specifiek € 4.058,04 € 0,00 € 4.058,04 € 0,00 € 4.058,04 € 0,00 € 4.058,04 € 0,00

Ondersteunend € 11.734,83 € 14.792,23 € 11.754,67 € 14.907,05 € 11.633,79 € 14.215,02 € 11.741,63 € 14.831,48

SALDO -€ 44.993,43 -€ 44.898,44 -€ 45.469,59 -€ 44.960,96

VTE 0,72 0,72 0,72 0,72

Groene Kring heeft een e-learning omgeving waar alle vrijwilligers en beroepskrachten 
elkaar vinden. 

Groene Kring ontwikkelt kwalitatieve en innovatieve communicatietools die gewesten 
gebruiken in hun communicatie met leden en andere partners. 
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Indicatoren

5.4.1 Jaarlijks wordt minstens één nieuw product aan-

geboden.

5.4.2 In 75% van de gewesten is er tegen het einde 

van de beleidsperiode een communicatie-

verantwoordelijke.

Acties

5.4.3 Jaarlijks stijgt het aantal gewesten die gebruik 

maken van een van de communicatietools (nulmeting in 

2018).

• We onderzoeken in 2018 en 2019 welke communi-

catietools voor bestuursleden ontbreken wat betreft 

interne communicatie.

• We bieden tweejaarlijks vorming rond het thema

communicatie aan in samenwerking met een experti-

se partner.

• We richten een werkgroep communicatie op, be-

staande uit vrijwilligers, deze werkgroep coördineert

de ontwikkeling van de producten, evalueert en analy-

seert de behoeften van de bestuursleden en gewesten.

• De werkgroep communicatie voorziet jaarlijks vor-

ming voor communicatieverantwoordelijken.

Groene Kring beweegt maximaal op de kracht van gemotiveerde en gevormde 
(boven)lokale vrijwilligers.

Operationele doelstelling 5.5

Sinds het begin van de vorige beleidsperiode is het aantal bestuursleden van Groene Kring met 20% gestegen. De 

inspanningen om bestuursleden langer te behouden hebben vruchten afgeworpen. Groene Kring wil de komende 

beleidsperiode de rol van deze vrijwilligers vergroten door de vorming te optimaliseren en hen te laten werken aan 

alle competenties die nodig zijn om een bestuursploeg sterk te maken. Naast vorming zet Groene Kring specifiek in 

op de noodzakelijke informatiedoorstroom bij bestuurswissel.

OD 5.4 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00

Specifiek € 3.100,89 € 0,00 € 3.100,89 € 0,00 € 3.100,89 € 0,00 € 3.100,89 € 0,00

Ondersteunend € 9.646,40 € 11.813,08 € 9.661,56 € 11.900,82 € 9.569,19 € 11.372,01 € 9.651,59 € 11.843,07

SALDO -€ 37.594,87 -€ 37.522,29 -€ 37.958,72 -€ 37.570,06

VTE 0,60 0,60 0,60 0,60

Indicatoren

5.5.1 Jaarlijks blijft 75% van de bestuursleden in de 

beweging.

5.5.2 30% van de gewesten volgt jaarlijks minstens 

één vormingsmoment rond de gewestwerking.

5.5.3 75% van de gewesten doet tegen het einde van 

de beleidsperiode een evaluatie aan de hand van het 

evaluatie-instrument.
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Groene Kring gewesten geven aan dat ze het niet makkelijk om met het bredere publiek te communiceren. Groene 

Kring wil daarom het aanbod uitbreiden met begeleiding en communicatieproducten om de communicatie met 

het bredere publiek te faciliteren. Het voordeel is tweeledig: de gewesten hebben mooi, afgewerkt materiaal en de 

zichtbaarheid van Groene Kring wordt sterker wanneer kwalitatief materiaal de dorpen in Vlaanderen kleurt.
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OD 5.5 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 24.440,44 € 0,00 € 24.440,44 € 0,00 € 24.440,44 € 0,00 € 24.440,44 € 0,00

Specifiek € 42.170,31 € 0,00 € 42.170,31 € 0,00 € 42.170,31 € 0,00 € 42.170,31 € 0,00

Ondersteunend € 25.372,21 € 81.250,84 € 25.578,36 € 82.444,04 € 24.322,21 € 75.252,62 € 25.442,79 € 81.658,78

SALDO -€ 10.732,13 -€ 9.745,06 -€ 15.680,33 -€ 10.394,76

VTE 0,40 0,40 0,40 0,40

Groene Kring organiseert originele ontmoetingskansen.

Operationele doelstelling 5.6

In de vorige beleidsperiode werd het ‘actieplan ploegen’ opgesteld en uitgevoerd. In 2016 werd het verder zetten 

van ploegen als Groene-Kringsport geëvalueerd en werd beslist om deze stop te zetten. Er werd beslist om een 

nieuwe laagdrempelige competitiewerking te ontwikkelen. Naast de nieuwe competitiewerking blijft Groene Kring 

inzetten op het creëren van ontmoetingskansen nationaal, provinciaal en lokaal zodat leden en bestuursleden in 

Vlaanderen samen kunnen ontspannen en kunnen leren van elkaar door uitwisseling.

Indicatoren

Acties

5.6.1 Groene Kring organiseert jaarlijks een competitie-

werking en bereikt hiermee tegen het einde van de be-

leidsperiode meer deelnemers dan met de ploegwerking.

5.6.2 De tevredenheid over de competitiewerking 

scoort tegen het einde van de beleidsperiode 

minstens 8/10.

• We meten elk jaar de tevredenheid over de natio-

nale sport bij de deelnemers en sturen bij waar nodig.

• Vanaf 2018 organiseert een nationale werkgroep,

samengesteld uit vrijwilligers en beroepskrachten, het

nationaal competitiemoment.

• Jaarlijks voorzien we op minstens vijf nationale en

provinciale initiatieven een netwerkmoment.

• We onderzoeken in 2019 de drempels om deel te

nemen aan de initiatieven en stellen een actieplan op.

OD 5.6 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 31.772,57 € 0,00 € 31.772,57 € 0,00 € 31.772,57 € 0,00 € 31.772,57 € 0,00

Specifiek € 23.608,04 € 6.500,00 € 23.608,04 € 6.500,00 € 23.608,04 € 6.500,00 € 23.608,04 € 6.500,00

Ondersteunend € 15.171,28 € 36.622,97 € 15.254,91 € 37.107,04 € 14.745,30 € 34.189,56 € 15.199,91 € 36.788,47

SALDO -€ 27.428,91 -€ 27.028,47 -€ 29.436,35 -€ 27.292,05

VTE 0,52 0,52 0,52 0,52
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Acties

• We voorzien elk jaar een uitgewerkte teambuil-

dingsactiviteit voor de gewesten.

• Elke gewestvoorzitter ontvangt jaarlijks een evalua-

tiemethodiek om op het einde van het jaar de gewest-

werking te evalueren

• Twee keer per jaar organiseren we een vormingsmo-

ment voor bestuursleden rond bestuurswerking en ac-

tuele noden.

• Elk jaar organiseren we een bedankingsmoment

voor de vrijwilligers.
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Indicatoren

Acties

5.7.1 80% van de bestuursleden kent het aanbod van 

GK (meting via jaarlijkse gewestbevraging). 

5.7.2 Jaarlijks ontvangt elk bestuurslid 10 edities van 

het ledenmagazine.

5.7.3 Jaarlijks stijgt het aantal bezoekers op de 

website van Groene Kring met 10% (nulmeting in 2018).

5.7.4 De website van Groene Kring wordt hervormd 

in 2019.

• We doen in 2018 een grondige evaluatie van onze

communicatiekanalen.

• We publiceren elke jaar minstens 10 succesverhalen

uit de gewesten op de website en sociale media.

• We starten in 2019 een redactieraad op bestaande

uit vrijwilligers die de redactie van het magazine Stiel

coördineren.

OD 5.7 2018 2019 2020 2021

Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

Personeel € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00 € 36.660,65 € 0,00

Specifiek € 53.515,27 € 7.500,00 € 53.515,27 € 7.500,00 € 53.515,27 € 7.500,00 € 53.515,27 € 7.500,00

Ondersteunend € 37.000,24 € 117.777,42 € 37.298,51 € 119.503,85 € 35.481,01 € 109.098,74 € 37.102,36 € 118.367,67

SALDO -€ 1.898,74 -€ 470,58 -€ 9.058,19 -€ 1.410,61

VTE 0,60 0,60 0,60 0,60
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Groene Kring communiceert doelgericht over haar (sociocultureel) aanbod en op maat van 
de jonge land- en tuinbouwers. 

Operationele doelstelling 5.7

In de beleidsperiode 2014-2017 heeft Groene Kring veel energie gestoken in het bekend maken van haar aanbod via 

een vernieuwde website en een sterk communicatieplan. Jaar na jaar werd het aanbod bekender, in 2016 gaf 75% 

van de bestuursleden aan het aanbod van Groene Kring te kennen. In de komende beleidsperiode blijft Groene Kring 

investeren in doelgerichte communicatie.

Naast een socio-culturele opdracht (SD 5) heeft Groene Kring nog twee andere kernopdrachten: enerzijds de ver-

dediging van de belangen van jonge land- en tuinbouwers in de samenleving, en anderzijds de verstrekking van 

kwaliteitsvolle vorming	en	opleiding	voor jonge land- en tuinbouwers en/of mensen met een hart voor land- en 

tuinbouw.  Voor deze doelstelling wordt geen toelage gevraagd aan de Afdeling Jeugd (zie Hoofdstuk 7).

“Groene Kring is een kwaliteitsvolle vormingsaanbieder 
en belangenverdediger voor jongeren met een hart voor 
land- en tuinbouw (niet betoelaagd).”
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“Beleid inzake grensoverschrijdend gedrag." 

Strategische doelstelling 6

6.1.1  De vereniging geeft aan het thema integriteit voortdurend aandacht op vlak van preventie, vorming 

en sensibilisering. Ze tekent daarvoor een integriteitsbeleid uit op maat van de vereniging tegen uiterlijk 

31 december 2018, waarbij gezorgd wordt voor een reactiebeleid.

6.1.2  De vereniging heeft tegen uiterlijk 31 december 2018 een eigen aanspreekpunt integriteit (API) of 

heeft een overeenkomst met een andere vereniging met het oog op een gedeelde API. Het aanspreekpunt 

volgt een eerste opleiding en intervisie tegen 30 juni 2019.





Ik koos voor KLJ omdat ik er nieuwe mensen 
leer kennen uit de buurt en omstreken, 

om in beweging te blijven en eens andere din-
gen te doen op een vrijdagavond.



Samen-
werking
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KLJ en Groene King vzw besteedt zorgvuldig aandacht aan haar netwerk en samenwerkingsverbanden met (experti-

se)partners op lokaal, Vlaams en internationaal niveau. We geven in dit hoofdstuk onze belangrijkste partners en de 

link met het doelstellingenkader weer. Uiteraard werken we met veel meer partners samen, bijvoorbeeld organisa-

ties op lokaal niveau om afdelingen te ondersteunen. Samenwerken is in het jeugdwerk een evidentie. We werken 

samen aan jeugdbeleid op de Commissie Jeugdwerk en in de Vlaamse Jeugdraad. In specifieke werkgroepen en 

platforms van De Ambrassade en van de Vlaamse Jeugdraad zetten we de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en 

het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie van kinderen en jongeren in de samenleving en hebben een 

positieve impact op hun levenskwaliteit. Specifiek met de acht jeugdbewegingen komen we ook frequent samen. 

We doen aan intervisie van coördinatoren en we wisselen expertise uit. Op onze meest bekende samenwerking ‘De 

Dag van de Jeugdbeweging’ zijn we bijzonder trots: het is dé feestdag waarop we gezamenlijk naar buiten komen en 

een typisch aspect van de jeugdbewegingen de kijker zetten.

De landelijke beweging

KLJ en Groene Kring vzw richt zich specifiek op kinderen en jongeren die in een landelijke omgeving wonen. Binnen 

het sociaal-cultureel vormingswerk zijn er nog andere bewegingen die zich in het bijzonder richten op deze specifie-

ke doelgroep: KVLV, Landelijke	Gilden en LRV. Samen met KLJ vormen deze organisaties de Landelijke Beweging. In 

deze vorm ondersteunen ze elkaar in de verschillende maatschappelijke debatten rond het platteland (OD 4.2, OD 

4.4).  Een gelijkaardig netwerk vindt Groene Kring in de beroepswerking Boerenbond, die naast Groene Kring ook 

KVLV-Agra (de werking voor boerinnen en tuiniersters) en de bedrijfsgilden (de beroepswerking van Boerenbond 

voor boeren en tuinders) omvat. Vertegenwoordigers van Groene Kring, KVLV-Agra en de bedrijfsgilden ontmoeten 

elkaar in de verschillende geledingen van deze beroepswerking om van gedachten te wisselen, standpunten af te 

stemmen en gemeenschappelijke acties op te zetten (OD 5.1).

Internationaal

KLJ en Groene Kring vzw werkt intensief samen met MIJARC, Trias en CEJA om plattelandsjongeren wereldwijd te 

verenigingen en hun stem uit te dragen. Mijarc (Mouvement Internationale de la Jeunesse Agricole et Rurale Catho-

lique) is de internationale koepel van jongerenbewegingen op het platteland. We zijn een van de oprichters, nemen 

nog deel aan de grote initiatieven  van MIJARC en zetelen in het dagelijks bestuur van MIJARC Europe. De komende 

beleidsperiode nemen we een voortrekrol in de ontwikkeling van een website waarmee plattelandsjongeren van 

over heel Europa gemakkelijk met elkaar in contact kunnen treden (OD 4.4). Trias ngo verbindt wereldwijd gelijk-

gestemde boeren en ondernemers die onderling samenwerken om hun dromen waar te maken.  De samenwerking 

tussen Trias en KLJ focust zich de komende beleidsperiode op het verder uitbouwen van inhoudelijke uitwisselingen 

en het sensibiliseren van de lokale afdelingen over het werk van Trias (OD 4.3).  CEJA (Conseil Europeen des Jeunes 

Agriculteurs) is de overkoepelende Europese beweging voor jonge land- en tuinbouwers. Groene Kring neemt actief 

deel aan de  congressen van CEJA en staat mee aan de wieg van de YFC (Young Farmers Committee). Ten slotte is de 

samenwerking met JINT en de projecten van hen een erg belangrijke bron van inspiratie.
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Expertisepartners

De Ambrassade

De Ambrassade is voor ons een belangrijke netwerkorganisatie die het mogelijk maakt om op regelmatige basis de 

verschillende jeugdwerkorganisaties te ontmoeten en uit te wisselen over thema’s zoals vorming, diversiteit, vrijwil-

ligersbeleid e.a. die voor onze werking belangrijk zijn (OD 4.4). Ook is De Ambrassade een waardevolle expertise-

partner waarmee we samenwerken om onze rol als helpdesk voor onze afdelingen waar te maken (OD 1.4).  Verder 

werken we samen met De Ambrassade om betrouwbare informatie te verschaffen aan onze afdelingen (OD 1.4) en 

de stem van kinderen en jongeren in de landelijke omgeving luid te laten klinken (OD 4.2 & 4.3).

We werken samen met VAD (Vlaams 

expertisecentrum voor alcohol, ille-

gale drugs, psychoactieve medicatie, 

gokken en gamen) en Wegwijzer	vzw 

om onze afdelingen te ondersteunen 

bij specifieke vragen over alcohol- en 

drugs en buitenlandse kampen 

(OD 1.4).

We streven naar afdelingen en gewesten met een laagdrem-

pelige werking voor alle kinderen en jongeren (OD 1.5 & OD 

5.2). Om hen te ondersteunen in het (verder) uitbouwen van 

deze werkingen werken we naast partners op lokaal niveau 

samen met Tumult, Jong	en	van	zin en Jeugdwerk	voor	allen.

Om een positieve, eigentijdse, open 

en interculturele invulling te geven aan 

onze christelijke inspiratie werken we 

verder samen met Netwerk	 Pastoraal	

voor	 jongeren en we onderzoeken op 

welke manier een samenwerkingsver-

band met KSA kan uitgewerkt worden 

(OD 1.6).

Mediaraven	vzw is voor ons een waardevolle ex-

pertisepartner in een tijd waar de communicatie-

kanalen ongelooflijk uitgebreid zijn. We werken 

met hen samen om nieuwe communicatiepro-

ducten te ontwikkelen en ze ondersteunen onze 

afdelingen bij het opzetten en onderhouden van 

een eigen website (OD 2.3, 5.4 & 5.7).

In 2019 herhalen we, 

in samenwerking met 

Kind	 en	 Samenleving,  

ons onderzoek naar de 

noden en behoeften 

van jongeren in de lan-

delijke omgeving. 

(OD 4.3).

Om onze acties rond duurzaamheid vorm te geven en 

kenbaar te maken, werken we samen met Ecokerk, De 

Aanstokerij en Netwerk	Duurzame	Mobiliteit. We zul-

len bijvoorbeeld samen met de Aanstokerij een metho-

diek uitwerken om lokale afdelingen te ondersteunen in 

het duurzaam maken van hun werking. (OD 3.5)

Formaat is onze expertisepartners voor al-

les wat te maken heeft met +16 en +20. Zij 

hebben heel wat ervaring met de doelgroep 

en wij willen de komende beleidsperiode 

meer acties ondernemen om deze doelgroep 

bij KLJ te houden (3.4).

36



Naast gewoon hobby’s is KLJ voor mij toch nog 
iets apart. Onze groepen zijn heel close, waar-
door iedereen zichzelf kan zijn en dat vind ik er 

heel leuk aan.



Bereik
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Bereik van KLJ

Algemene ledenevolutie

Evolutie per leeftijdscategorie

Het ledenaantal van KLJ stabiliseert sinds enkele jaren. De daling in de periode 2008-2012 was te wijten aan een 

dalende instroom (ledenwerving) en een verminderde retentie van onze leden (ledenbinding).  Onze inspanningen 

van de laatste vier jaar rond ledenbinding en ledenwerving hebben hun vruchten afgeworpen. We zetten er dan ook 

verder op in tijdens de nieuwe beleidsperiode (OD 3.1) met als doel om ons ledenaantal te laten groeien. Opvallend 

is dat we het aantal afdelingen zien dalen. Door verder in te zetten op prospectie (OD 1.3) willen we deze trend ke-

ren. Afdelingen zijn nu gemiddeld groter (80 leden) dan in 2012 (73 leden), wat hen levensvatbaarder maakt en bij 

kan dragen aan een stabilisatie van het aantal afdelingen.
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Spreiding in Vlaanderen

Over de laatste jaren zien we de opvallendste verschuiving in West-Vlaanderen, waar we merken dat onze +16-wer-

king te weinig nieuwe leden aantrekt om stabiel te blijven. We zetten daar extra in op het opstarten van nieuwe 

leeftijdsgroepen (OD 1.2 en 3.1). Voor ons totale ledenaantal compenseren de vier andere regio’s deze daling met 

een status quo tot milde groei.

In bovenstaande grafiek geven we onze leden weer in drie belangrijke leeftijdscategorieën: 6-11-jarigen, 12-15-jari-

gen en 16-35-jarigen. De verdeling van de leden over de verschillende leeftijdscategorieën schoof de voorbije tien 

jaar stelselmatig op. We merken dat onze ledenwervingscampagnes voornamelijk jongere nieuwe leden aanspraken 

(ons communicatieonderzoek bevestigt dit). Bovendien richten steeds meer afdelingen succesvol een -9-werking in, 

in navolging van het aanbieden van leeftijdsgericht aanbod voor die leeftijdsgroep sinds 2006. Dat maakt KLJ een 

jongere organisatie. Toch blijven we in de toekomst inzetten op een gelijke verhouding tussen -16-leden en +16-le-

den, om een organisatie te zijn waar elk kind en jongere zich welkom kan voelen.

Verhouding leiding-leden
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Over de jaren merken we dat het aantal bestuursleden binnen KLJ vrij stabiel blijft en zelfs stijgt. Dat maakt 
dat we een gezonde verhouding houden tussen het aantal leden en het aantal leiding. We merken weinig 
problemen op met afdelingen die leden moeten weigeren omdat ze te weinig leiding hebben. Toch mer-
ken we wel dat de oorzaak van problemen in het voortbestaan van afdelingen vaak hun oorsprong vinden 
in een tekort aan (motivatie bij de) leiding. We blijven dus actief inzetten op het ondersteunen van onze 
bestuursploegen (OD 2.1 en 2.3).

Kadervorming

Het meest opvallende cijfer in de vormingen die KLJ aanbiedt is deze van Verdere Vorming. Dit is het effect 
van Opkikker. Vorming wordt hier gesmaakt, met zoveel deelnemers bieden we een breed aanbod aan. We 
willen niet alleen veel deelnemers bereiken, maar onze verdere vorming vooral een breed publiek laten 
bereiken. Jaarlijks 25% van onze afdelingen bereiken vertaalt deze doelstelling voor ons. Bovenaan pronkt 
onze animatorcursus (trainingsdagen). Deze cursus voor deelnemers met weinig tot geen ervaring zien 
we licht stijgen, inzetten op het bereiken van deze nieuwe leiding blijft essentieel. Kiezen voor minstens 
35% van de nieuwe bestuursleden te bereiken is een kleine stijging ten opzichte van 32% nu. Daarnaast 
nemen we graag het doorlopen van het hele traject, als nieuwe uitdaging aan. 71% van de deelnemers die 
werkjaar 2013-2014 gestart zijn, hebben hun vormingsluik afgerond in 3 jaar. Sinds werkjaar 2015-2016 
bieden we ook een week-traject aan, waar deelnemers alle vorming in één keer volgen. Dit zorgt voor een 
stijging, dus lijkt 75% ons een haalbaar streefdoel. Het veranderde traject ‘hoofdanimator’ zien we nog 
niet in deze cijfers. We houden jaarlijks de vinger aan de pols om behoud van hoofdanimatoren in 25% 
van de afdelingen te garanderen. Ook bij onze geattesteerde vorming kiezen we voor een breed bereik en 
willen 30% van onze afdelingen jaarlijks vormen. Vorming op maat bieden we vanaf werkjaar 2014-2015 
gratis aan, vooral het eerste jaar heeft de promo hierrond veel verschil gemaakt. Onze instructoren-cursus 
(VKB) is ondersteunend aan onze teams, de vraag fluctueert maar de teams zijn stabiel.
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Bereik van Groene Kring

Algemene ledenevolutie

Het ledenaantal van Groene Kring daalde sterk bij de invoering van het betaalde B-lidmaatschap en de 
stikstere hantering van de leeftijdsgrens in werkjaar 14-15. In de nasleep daarvan kan er nog een lichte 
daling waargenomen worden. Een sterke ledenwervingscampagne elk jaar en een uitbreiding van de doel-
groep kan deze dalende trend de komende jaren omkeren.

Evolutie per leeftijdscategorie

Bij het begin van het werkjaar 2014-2015 is er een duidelijke wijziging te zien in de samenstelling van de ledengroep. 

Het was vanaf dan niet meer mogelijk om +35-leden in te schrijven. De groep van +16 groeit en dat willen we de 

komende jaren zo houden door intensief samen te werken met de land- en tuinbouwscholen in Vlaanderen.
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KLJ en Groene Kring vzw voor iedereen is … 
niet alleen op het feestje mogen zijn, 

maar ook mee mogen dansen.



Gelijke
kansen
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Rechtvaardige kansen voor alle kinderen en jongeren

Het kinderrechtenverdrag stelt dat alle kinderen en jongeren, ongeacht de verschillen die hen onderschei-
den, gelijke kansen moeten krijgen om zich maximaal te ontwikkelen in de samenleving. Bij KLJ en Groene 
Kring vzw streven we, eerder dan naar gelijke kansen, naar rechtvaardige kansen voor iedereen. Kinderen 
en jongeren groeien in onze superdiverse samenleving op in heel uiteenlopende levensomstandigheden 
en hebben verschillende noden en behoeften om zich te ontwikkelen tot zelfstandige individuen die hun 
talenten maximaal kunnen inzetten. Streven naar gelijke kansen veronderstelt dat elk van hen vertrekt 
vanuit een gelijke beginsituatie, wat in onze maatschappij niet de realiteit is. Om deze rechtvaardige kan-
sen te creëren, nemen we met KLJ en Groene Kring vzw de kinderrechten als uitgangspositie voor onze 
werking. Daarnaast hebben we oog voor diversiteit in onze samenleving en streven we naar een laagdrem-
pelige werking die alle kinderen en jongeren toelaat om eraan deel te nemen. De kern van onze werking 
draait rond het positief benaderen van kinderen en jongeren. In onze werking focussen we op hun indivi-
duele talenten en competenties, en begeleiden we hen om vanuit hun sterktes aan zelfontplooiing te doen 
en hun sterktes verder te versterken. Naast de ontwikkeling van onze eigen leden nemen we ook onze ver-
antwoordelijkheid op om kinderen en jongeren wereldwijd te ondersteunen in hun zelfontwikkeling. Met 
onze solidariteitsprojecten met het Zuiden, in samenwerking met onze partner Trias, bouwen we mee aan 
de toekomst van kinderen en jongeren in de derde wereld, waarbij we onze achterban actief aansporen 
om mee verantwoordelijkheid op te nemen in dit mondiaal verhaal.

Kinderrechten als uitgangspunt voor onze werking

We zijn trots in een land te wonen dat als één van de eersten het kinderrechtenverdrag ratificeerde (1991). 
Als jeugdsector – en in bijzonder met de acht jeugdbewegingen – nemen we onze verantwoordelijkheid 
op. Met de jeugdbewegingen zijn we op een rechtstreekse manier bezig met het realiseren van die kinder-
rechten; het is het uitgangspunt voor onze werking. 
In de dagdagelijkse werking zetten we in op het recht op rust,	spel	en	vrije	tijd.	(art. 31) De aanbeveling 
van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties sterken ons in ons streven naar 
meer speelmogelijkheden en informele ontmoetingsplekken voor kinderen (OD 1.6). De bezorgdheid dat 
kinderen in kwetsbare situaties (in armoede, in opvangcentra, in psychiatrische instellingen, met een han-
dicap) vaak geen toegang hebben tot vrijetijdsbesteding is ook de onze. Ook recht op participatie (art.12) 
is een stokpaardje van de jeugdbewegingen. Daar voelen we ons geruggesteund in ons streven naar be-
leidsbeïnvloeding via bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad om met de stem van kinderen en jongeren écht 
rekening te houden. 

Kinderrechten gelden uiteraard voor alle kinderen en jongeren. Toch merkt het Comité op dat er in ons 
land nog veel discriminatie voorkomt, omwille van afkomst, handicap, socio-economische situatie, ge-
slacht, etc. Als jeugdbeweging gaan we discriminatie en uitsluiting tegen. Dit begint eerst en vooral met 
het tonen van respect voor de diversiteit in onze samenleving en voor de eigen cultuur (voeding, religie, 
enz.) van de kinderen en jongeren (waar we in ons vormingsaanbod op in zetten) en vertaalt zich in waar-
den als respect, goed omgaan met elkaar en solidariteit die we meegeven met onze leden.

“ Een diversiteitsbeleid is geen apart akker maar een onderdeel van de aarde”
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KLJ en Groene Kring vzw geeft mee vorm aan een (super)diverse samenleving

De komende beleidsperiode voert KLJ en Groene Kring vzw inspanningen om meer diverse kinderen bij het 
aanbod te betrekken en maatschappelijke breuklijnen te overstijgen op. We passen daarvoor de strategie-
en toe die worden voorgesteld in de herziende visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’. 

Meer	en	meer	gelijke	mogelijkheden
De komende beleidsperiode ondersteunen we afdelingen en gewesten bij het consolideren van bestaande 
initiatieven en projecten op lokaal niveau in een meer gestructureerde aanpak. Concreet ondersteunen 
we lokale werkingen bij het uitbouwen van een lokaal diversiteitsbeleid in samenwerking met een lokaal 
netwerk. Verder worden de succesverhalen gedeeld en inspanningen geleverd om gelijkaardige projecten 
te implementeren bij andere afdelingen en gewesten. 

We kiezen ervoor om binnen ons diversiteitsbeleid doelgroepen te benoemen. Dit is een keuze die enigs-
zins afwijkt van de huidige visienota rond diversiteit in het jeugdwerk. Vanuit deze concrete benoeming 
willen we samen met de afdelingen en gewesten stappen nemen in laagdrempeligheid en in het groeien 
naar een veilige omgeving om over deze thema’s te spreken en ermee aan de slag te gaan. Op deze manier 
valt het ‘speciale’ en ‘nieuwe’ er stap voor stap van af en wordt het geleidelijk aan een gewone zaak in 
hun dagdagelijkse laagdrempelige lokale diversiteitsbeleid. Tegelijk merken we een stijging van het aantal 
vragen die we krijgen rond specifieke doelgroepen. Door deze doelgroepbenoemende aanpak kunnen 
onze afdelingen specifiek aangeven rond welke doelgroepen ze meer informatie en ondersteuning willen. 
Op deze manier kunnen we heel gericht inspelen op hun intrinsieke motivatie en krijgen we ook een zicht 
op wat er bij onze afdelingen leeft rond diversiteit. Vanuit dit doelgroepenbeleid stimuleren we onze afde-
lingen, gewesten en bovenlokale structuren om inclusief te werken. Het moet hen motiveren om de eigen 
werking kritisch onder de loep te nemen, drempels weg te werken in de dagelijkse werking en samenwer-
king te durven aangaan met specifieke organisaties, dienstverleners en verenigingen.

Om onze lokale afdelingen hierin te ondersteunen willen we tegen het einde van de beleidsperiode in elke 
regio minstens diversiteitscoaches opgeleid hebben. Zij staan in voor het beantwoorden van specifieke 
vragen van onze lokale en bovenlokale vrijwilligers rond diversiteit. Daarnaast kunnen zij een begeleiding 
op maat opstarten in het coachen van onze afdelingen en helpen ze proactief mee aan het verhogen van 
het aantal KLJ-afdelingen dat werkt volgens het ‘KLJ voor iedereen’-principe. Bovendien starten we dit 
principe ook binnen Groene Kring op.

Wat is KLJ voor Iedereen?
Met KLJ voor Iedereen bieden we onze afdelingen een label dat hun inspanningen om inclusief te werken visibel maakt. Onze afdelingen 

kunnen ervoor kiezen om in te zetten op specifieke problematieken of doelgroepen, maar finaal stimuleren we hen om via deze tussen-

stappen in te zetten op een inclusieve werking voor elk kind en elke jongere die zich thuis wil voelen in KLJ. We bieden hen regelmatig 

nieuwe informatie over de diversiteitsthema’s, begeleiden hen op maat en beantwoorden hun vragen. We ondersteunen onze afdelin-

gen in volgende thema’s: kansarmoede, pesten, psychische problemen, Autisme Spectrum Stoornis, Holebi en transgender, immigratie 

en racisme, ADHD en mentale, fysieke, auditieve en/of visuele handicaps. De kern van KLJ voor Iedereen bestaat eruit dat KLJ een plaats 

is waar iedereen welkom is, iedereen zichzelf kan zijn, iedereen zich goed voelt en iedereen kijkt naar elkaars talenten om zo te groeien.



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
 versie maart 2018 

43

Meer	sociale	integratie
Uit voorgaande is duidelijk wat we samenwerkingsverbanden noodzakelijk achten om maatschappelijke 
breuklijnen te overstijgen. We brengen afdelingen op lokaal niveau in contact met expertisepartners en 
op regionaal en nationaal niveau gaan we samenwerkingsverbanden aan om bruggen te bouwen, uitwis-
selingen op te zetten en zo te werken aan sociaal ondernemerschap in de jeugdsector vanuit een vraag-
gestuurd perspectief. Verder brengen we lokale afdelingen en gewesten in contact met elkaar om te leren 
en elkaar te versterken. 
Onze vorming voor animatoren en hoofdanimatoren is de uitgelezen kans om onze bestuursleden te leren 
omgaan met diversiteitsproblematieken. In beide cursussen staan we ervaringsgericht stil bij dit thema. 
Onze cursussen zijn gescreend door ‘Uit de marge’, waardoor we overtuigd zijn van de meerwaarde die 
we erin aanbieden.

KLJ en Groene Kring vzw is een vruchtbare grond waarin talenten kunnen groeien

Zowel in ons personeels- als in onze vrijwilligersbeleid bekijken we samen met de personen welke talenten 
ze willen inzetten om zichzelf en KLJ en Groene Kring te laten groeien. Dit bekomen we door een cultuur 
waar open communicatie en coaching centraal staan. Door middel van talentenmethodieken maken we 
elkaars talenten bespreekbaar en versterken we de cultuur om tot een voortdurend bewustzijn van onze 
talenten te komen.
Daarom kiezen we er bij KLJ en Groene Kring vzw voor om talentengericht en niet pakketgericht te werken. 
Hiermee bedoelen we dat zowel vrijwilligers als beroepskrachten de kans krijgen om vooral te doen waar-
in ze goed zijn en waarin ze willen groeien. Door ons bewust te zijn van elkaars talenten, kunnen we elkaar 
hierop gericht aanspreken en kan iedereen de taken uitvoeren waaruit hij of zij voldoening haalt, de taken 
die maken dat mensen verder groeien in hun talent.
Bij de vernieuwing van ons personeelsbeleid hebben we ervoor gekozen om uit te gaan van een flexibele 
omgang bij het verdelen van pakketten, om mensen voortdurend te prikkelen met thema’s en uitdagingen 
die zo optimaal mogelijk aansluiten bij hun talenten. Hierbij gaan we uit van het theorie van Pareto, die 
stelt dat 20% van tijdsbesteding resulteert in 80% van de resultaten. Over de cijfers is veel discussie, maar 
het staat wel vast dat mensen in hun comfortzone efficiënter werken dan buiten de comfortzone. Door te 
gaan voor diverse talenten in het team en een optimale verdeling van onze takenpakketten geloven we er 
in dat we als team veel betere resultaten kunnen neerzetten. Dit is op lange termijn slechts haalbaar door 
ons team actief te betrekken in dit talentgericht denken en hen zelf aan te sporen verantwoordelijkheid 
en initiatief te nemen in dit proces.
Met ons vernieuwde vrijwilligersbeleid hebben we ook in de beweging gekozen voor dezelfde visie. Door 
vrijwilligers niet langer in vast omlijnde keurslijven van mandaten te duwen maar hen de vrijheid te bieden 
om op actie- of taakniveau verantwoordelijkheid op te nemen bereiken we veel meer mensen met veel 
meer diverse talenten om tot optimale resultaten in een optimale sfeer van verbondenheid en samenwer-
king te komen. Op deze manier werken we allemaal samen aan KLJ en niet ieder op zijn eigen eiland. Bij 
een tekort van een aantal talenten in een vrijwilligersteam kan het ook een trigger zijn om talentgericht 
op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers.





Jeugdwerk is meer dan enkel spelen. 
Dus dankjewel voor deze leerkans!
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KLJ en Groene Kring vzw is momenteel actief in de landelijke omgeving. Onze leden wonen voornamelijk in de 

Vlaamse dorpen of deelgemeenten, de groene rand of de confetti van gehuchten tussen stad en plattelandsdorpen. 

Toch hebben we de onderbouwde oproep om samen te werken aan sterk jeugdwerk in de stad goed gehoord en 

zien het als onze plicht om mee te werken aan de uitbouw van sterk jeugdwerk in Vlaanderen en dus ook in de stad, 

want Vlaanderen is stad én platteland. In wat volgt beschrijven we kort onze visie op stedelijkheid en de acties die 

we zullen ondernemen om mee te bouwen aan jeugdwerk in de stad vanuit de eigenheid van KLJ & Groene Kring 

vzw. 

Visie op stedelijkheid

De verstedelijking in Vlaanderen (het Vlaamse landschap) is een reëel gegeven: onze Vlaamse steden breiden zowel 

in omvang als in concentratie uit. Grotere en meer geconcentreerde steden zorgen voor een alsmaar dichter groot-

schalig netwerk van grootsteden, centrumsteden en provinciale steden. Deze verstedelijking brengt verscheidene 

complexe uitdagingen met zich mee. Een toename van het aantal en aandeel van kinderen en jongeren in de stad en 

de ruimere stedelijke context is realiteit. Ook de blijvende groei van verschillende maatschappelijk kwetsbare groe-

pen is een onmiskenbaar feit. Daarbij komt ook nog de superdiversiteit die zichtbaar aan haar opmars bezig is. Het 

speelveld van KLJ en Groene Kring vzw is gelokaliseerd in de landelijke omgeving, maar we erkennen deze realiteit. 

Alle kinderen en jongeren verdienen de kans om op te groeien in een leefbare omgeving. Als jeugdbeweging is het 

onze plicht en verantwoordelijkheid om een bijzondere aanpak en extra aandacht te besteden aan kinderen en jon-

geren die deel uitmaken van deze nieuwe stedelijke context. We zien de complexe uitdagingen waarmee de steden 

geconfronteerd worden als een evolutie die kort moet opgevolgd worden en een verrijking van onze samenleving 

waarmee we als KLJ en Groene Kring vzw aan de slag willen gaan.

We vinden het, net als onze afdelingen en gewesten, belangrijk om ons te blijven focussen op kinderen en jongeren 

in de bredere landelijke omgeving. In dit werkingsgebied zijn de gevolgen van de stedelijke transitie al duidelijk 

voelbaar. Migratie, (kans)armoede, kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie, diversiteit … 

zijn stuk voor stuk uitdagingen waar ook de landelijke omgeving nu al te maken mee krijgt en die op termijn alleen 

nog maar meer voorkomend zullen blijken. De stedelijke context zal naar de landelijke omgeving toe groeien en 

onze afdelingen en gewesten voor diezelfde grote stedelijke uitdagingen stellen. We willen hen dan ook maximaal 

ondersteunen in het aangaan van deze uitdagingen. Want ook kinderen en jongeren in de landelijke omgeving die 

de gevolgen van de stedelijke transitie voelen, verdienen de kans om op te groeien in een leefbare omgeving waar 

wij aan willen en moeten meewerken.

KLJ en Groene Kring vzw maakt werk van een antwoord op de uitdagingen die zich voordoen in de stedelijke con-

text, maar zal voorlopig niet specifiek inzetten op nieuwe lokale afdelingen of lucratieve initiatieven opstarten in de 

stad. We willen oog hebben voor de uitdagingen én voor de kansen die onze verstedelijkende samenleving biedt in 

Vlaanderen en dat vanuit onze focus op kinderen en jongeren in de landelijke omgeving.

Kansen in de stedelijke context
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Hoe speelt KLJ en Groene Kring vzw in op de kansen die de stedelijke context biedt?

Om deze vraag duidelijk te beantwoorden en een link met het doelstellingenkader te leggen, maken we opnieuw 

onderscheid tussen de twee bewegingen, KLJ en Groene Kring, omdat zij omwille van hun specifieke doelgroep op 

een verschillende manier betrokken zijn in de invloed van de stedelijke problemen op onze samenleving.

We	onderzoeken	wat	onze	rol	kan	zijn	in	de	stedelijke	context.	(SD	1	–	OD	1.3)

KLJ en Groene Kring  wil groeien. In de stedelijke context bieden deze groeikansen zich aan en we willen deze kans 

op een intelligente, doordachte en gedragen manier grijpen zonder onze missie en visie te verloochenen.

Vanuit de gedachte dat elk kind en elke jongere in Vlaanderen recht heeft op een leuke, zinvolle vrijetijdsbesteding, 

gaat KLJ actief op zoek naar plekken in Vlaanderen waar het vrijetijdsaanbod  te beperkt is. We focussen in deze 

zoektocht prioritair op de landelijke omgeving. In het begin van deze beleidsperiode onderzoeken we wat onze rol 

kan zijn in een meer stedelijke context en op welke manier we ons prospectiegebied kunnen uitbreiden. Dit on-

derzoek houdt om te beginnen in dat we onze achterban en stakeholders bevragen.  Verder volgen we het traject 

‘Jeugdwerk in de stad’ op en gaan op zoek naar partners die ons kunnen ondersteunen. Daarnaast zullen we ook 

onze partner Mijarc inschakelen om uit te wisselen met jeugdbewegingen in de landelijke omgeving in het buiten-

land. De Duitse organisatie KLJB (Katolischen Landjugendbewegung Deutschlands) en de Oostenrijkse organisatie 

LJ (LandJugend Österreich) zijn al heel intensief bezig met trajecten rond de rol van hun beweging in de steden. 

Aangezien ook dit één van de trajecten is van KLJ, biedt dit enorm veel leerkansen.  

Groene Kring gaat op zoek naar plekken in Vlaanderen waar het vrijetijdsaanbod, voor mensen met een hart voor 

land- en tuinbouw beperkt is. Deze doelgroep situeert zich uiteraard meer in de landelijke omgeving.

We	organiseren	ontmoetingsmomenten	in	de	stad.	(SD	1	–	OD	1.6,	SD	3	–	OD	3.4,	SD	5	–	OD	5.6)

KLJ en Groene Kring brengt mensen samen, in hun eigen dorp onder de kerktoren, maar ook in de stad via activitei-

ten en vormingsinitiatieven. 

KLJ organiseert ontmoetingskansen om de lokale afdelingen te inspireren, maar ook om bestuursleden bij elkaar te 

brengen zodat zij hun netwerk kunnen uitbouwen en steun vinden bij elkaar. Enkele van deze ontmoetingsmomen-

ten worden nu al georganiseerd in de stad. Zo organiseert KLJ Vlaams-Brabant maandelijks ‘Almaday’ Leuven waar-

op er samen gegeten wordt. KLJ Oost-Vlaanderen organiseert jaarlijks ook Student in Gent, een ontmoetingsavond 

voor studerende KLJ’ers.

Ook Groene Kring organiseert activiteiten in de stedelijke context via de studentenwerking. Deze studentenwerking 

situeert zich in verschillende grote steden. In de steden Geel, Gent, Roeselare en Sint-Niklaas worden er specifieke 

activiteiten georganiseerd binnen de stedelijke context in het kader van de studentenwerking. Daardoor wint Groe-

ne Kring ook aan naambekendheid in de stedelijke omgeving. Daarnaast is er ook de werking van lokale gewesten, 

die verschillende activiteiten in de stad organiseren.

45



Beleidsnota KLJ & Groene Kring vzw
 versie maart 2018 

Deze ontmoetingsmomenten zijn erg laagdrempelig voor de leden van Groene Kring en KLJ, maar momenteel lijkt 

er een hogere drempel te zijn voor niet-leden. We willen deze ontmoetingsmomenten de komende beleidsperiode 

expliciet openstellen voor niet-leden zodat ook zij hun netwerk kunnen versterken en een fijne tijd beleven. Deze 

wisselwerking tussen een stedelijke en landelijke context is waardevol voor de verschillende betrokken partijen en 

aanwezigen omdat zij het beste uit twee omgevingen kunnen combineren in het nastreven van hun dromen. We 

zijn ervan overtuigd dat onze leden kunnen bijdragen aan meer verdraagzaamheid in de stad door je buren te leren 

kennen. Omgekeerd draagt ontmoeting in de stad bij aan het omgaan met diversiteit.

We	motiveren	afdelingen	om	leiding	te	werven	in	de	stad.	(SD	2	–	OD	2.3)

Geen jeugdbeweging zonder gemotiveerde bestuursleden. Deze gemotiveerde jonge mensen zijn de motor van 

onze afdelingen en gewesten. We merken dat afdelingen het soms moeilijk hebben om nieuwe bestuursleden aan 

te trekken. Ze beperken hun zoektocht vaak en logischerwijs tot het dorp, maar meer en meer merken we op dat er 

ook bestuursleden in de steden geworven worden. We willen onze afdelingen en gewesten expliciet motiveren om 

bestuursleden te werven in de stad. Deze mix heeft opnieuw een meerwaarde voor alle betrokken partijen

We	gebruiken	onze	expertise	in	de	landelijke	omgeving	om	jeugdwerk	in	de	stad	te	ondersteunen.	
(SD	4	–	OD	4.2)

We willen ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kwalitatief jeugdwerk in de stad door onze expertise in de 

landelijke omgeving te delen met organisaties die reeds actief zijn in de stad. We werken bij KLJ vanuit een dorps-

gevoel dat ook in de stad waardevol en noodzakelijk is. Mensen hebben behoefte aan een sterk netwerk en moeten 

elkaar ontmoeten om in deze tijden elkaar te ondersteunen. Om dit te doen nemen we actief deel aan verschillende 

overlegmomenten en projecten die opgezet worden om de stedelijke uitdagingen aan te gaan. We zijn partner in 

het project Collect en Connect van De Ambrassade. De focus ligt hier op het belang van publieke ruimte en ont-

moetingsruimte voor jeugdwerk, jongeren en kinderen. Binnen een stedelijke context van ruimtelijke verdichting 

(grote druk op de publieke ruimte) en individualisering (toenemende nood aan ruimte voor ontmoeting) is deze 

focus meer dan gerechtvaardigd. Wij treden op als expertisepartner voor de landelijke omgeving, waar gedeeld 

ruimtegebruik een actueel thema is.

Op het einde van het werkjaar 2015-2016 wonen 320 leden van KLJ in één van de centrumsteden. Ook zij nemen 

hun expertise mee, denk aan wijkwerkingen om de onverdraagzaamheid tegen gaan door elkaar te leren kennen. 

Zij weten heel goed wat een dorpsgevoel is. Vele van hen wonen enkele jaren in de stad en kunnen daar dan ook 

een dorpsgevoel creëren.

We	werken	samen	aan	bewustwording.

We informeren onze leden en maken hen bewust van de uitdagingen en kansen die de verstedelijking met zich 

meebrengt. We houden samen met hen de toekomst in de gaten en volgen het traject ‘Jeugdwerk in de stad’ nauw 

op, alsook de ondersteuning die De Ambrassade biedt. Ten slotte zetten we met de acht jeugdbewegingen in op 

uitwisselen van expertise en ervaringen rond grootstedelijkheid op bestaande en nieuwe overlegmomenten.
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De sportwerking is iets uniek. Zoveel jongeren 
die samen dansen en sporten daar 

mag je fier op zijn.
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De begroting 2018-2021 die we voorleggen is een beleidsbegroting die maximale transparantie nastreeft. We kozen 

voor een volgende weergave: de begroting is zo opgemaakt dat per doelstelling weergegeven wordt wat het nega-

tieve saldo is waarvoor subsidiëring gevraagd wordt. De subsidiërende overheid kan op deze manier eenvoudig en 

transparant aflezen in welke doelstelling ze welk bedrag investeert. We geven in wat volgt de nodige toelichting om 

de lezer de kans te geven dit correct te interpreteren. In het kader van deze maximale transparantie hebben we de 

werkingen van KLJ en Groene Kring apart opgenomen: strategische doelstellingen 1 tot 4 gaan enkel over KLJ, doel-

stelling 5 bevat enkel het socio-cultureel bewegingswerk van Groene Kring. Doelstelling 6 bevat de activiteiten van 

Groene Kring waar uitdrukkelijk geen subsidiëring voor wordt gevraagd (met name belangenverdediging van jonge 

land- en tuinbouwers, en landbouwtechnische vorming). De ondersteunende processen die voor beide bewegingen 

gemeenschappelijk zijn, zijn opgenomen in de ondersteunende uitgaven bij elke doelstelling. 

Daarnaast is de begroting die we voorleggen een gedetailleerde en realistische begroting. De begroting is, voor 

zijn verschillende posten, van onderuit opgebouwd en gebaseerd op reële tijdsbestedingen van onze medewerkers 

en op de historiek van uitgaven van de voorbije jaren. Ook hier geven we in de voorliggende toelichting de nodige 

duiding bij. 

Tot slot willen we benadrukken dat bij de opstelling van deze begroting is uitgegaan van ‘evenwaardige inspannin-

gen’. We zijn er ons ten gronde van bewust dat de budgettaire ruimte van onze subsidiërende overheid beperkt is 

en we hebben hiermee – ook vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid – uitdrukkelijk rekening willen 

houden bij de opstelling van deze begroting. 

Zoals beschreven in de richtlijnen, hebben we de personeelsuitgaven en ondersteunende uitgaven niet jaarlijks 

geïndexeerd in de begroting. We hebben ons gebaseerd op de eindrekening van 2015 en deze omgezet naar de re-

aliteit van 2018. Deze cijfers hebben we voor de volgende jaren aangehouden. De fluctuatie in de saldo’s doorheen 

de jaren is dus volledig te wijten aan wijzigingen in de directe uitgaven in de bewegingen. 

We hebben de begroting in deze vorm willen opmaken omdat het een transparante weergave betreft die bovendien 

door onszelf later kan gebruikt worden om onze effectieve inspanningen te vergelijken met de intenties van dit 

beleidsplan. Mochten er extra vragen of toelichtingen nodig zijn, gaan we hier graag op in. Als bijlage vindt u ook 

onze begroting omgezet in het klassieke rekeningschema. De vertaalsleutels van onze begroting naar het klassiek 

rekeningschema is ter beschikking indien nodig. 

Hoe deze begroting interpreteren?

De begroting is opgemaakt per operationele doelstelling zodat de financiële inspanning per inhoudelijke doelstelling 

maximaal transparant is. Om dit correct te interpreteren, overlopen we de rubrieken die telkens werden begroot. 

Begroting
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a) Personeelsuitgaven
Om de voorziene uren per doelstelling financieel te vertalen, werd een uurtarief gehanteerd. In dit uurtarief zijn alle

personeelsgerelateerde uitgaven opgenomen, met name:

• Loonkosten (brutowedden en RSZ-werkgever);

• Vergoedingen (vergoedingen voor avondprestaties, thuiswerk, maaltijdcheques);

• Uitgaven voor werving en selectie, opleiding (intern / extern), teambuilding, koffiedienst;

• Kosten voor leveranciers (sociaal secretariaat, medisch-sociale dienst, sociaaljuridisch advies).

Deze berekening resulteert in volgende gehanteerde uurtarieven voor 2018 tot 2021: 32,59 euro voor KLJ-mede-

werkers, 35,84 voor Groene Kring-medewerkers; 42,73 voor ondersteunende medewerkers. Voor de vertaling van 

uren in voltijds equivalenten werd uitgegaan van 1635 uur per medewerker per jaar. 

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de ingeschatte personeelsuitgaven bijzonder realistisch zijn. Ze zijn geba-

seerd op de prestatieregistratie van onze medewerkers in een referentieperiode (2013 - 2015). Voor deze periode 

werden alle prestaties vertaald naar het doelstellingenkader van deze nieuwe beleidsnota. Zo ontstaat een (tot op 

het uur) nauwkeurig beeld welke inspanningen we op dit moment al leveren op de verschillende domeinen. Op ba-

sis van de inhoud van deze beleidsnota werd dan beslist voor welke domeinen een stijging van de personeelsinspan-

ningen nodig is, voor welke stabilisering wenselijk is, en waar we –om de stijgingen te kunnen realiseren- de perso-

neelsinzet kunnen doen dalen. 

Er zijn per doelstelling twee soorten personeelsuitgaven opgenomen:

• Toewijsbare	personeelsuitgaven

Dit gaat om personeelsinzet die rechtstreeks toewijsbaar is aan de doelstelling. Hier gaat het met name over de uren 

van de pedagogisch medewerkers die voor deze doelstelling werken. Deze toewijsbare uren worden in verhouding 

verhoogd met de omkaderende personeelsuren van de pedagogisch medewerkers. Omkaderende tijd is in onze 

tijdsregistratie bijvoorbeeld tijd voor teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, werkoverleg, volgen van oplei-

ding… Het gaat hier dus over tijd die niet rechtstreeks aan een kerntaak is toe te wijzen, maar die wel in functie van 

een betere uitvoering van de kerntaken staat. 

• Ondersteunende	personeelsuitgaven

In de ondersteunende personeelstijd is de personeelsinzet van het ondersteunend team opgenomen (secretariaat, 

boekhouding, directeur), voor zover hun arbeidstijd op basis van tijdsregistratie niet rechtstreeks aan een doelstel-

ling toe te wijzen is. De ondersteunende personeelsuitgaven werden net als de omkaderende tijd in verhouding tot 

de ‘toewijsbare personeelsuitgaven’ verdeeld over de doelstellingen. Door de ondersteunende personeelsuitgaven 

toe te wijzen, ontstaat een transparant en globaal beeld van de kostprijs voor de realisatie van een doelstelling. De 

ondersteunende personeelsuitgaven staan immers niet los van de inhoudelijke doestellingen, wel integendeel: de 

realisatie ervan zou onmogelijk zijn zonder de inspanningen van het ondersteunend team. 
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b) Specifieke	uitgaven	en	inkomsten
Per doelstelling werden ook de specifieke uitgaven en inkomsten opgenomen. Voor de uitgaven gaat het dan om uit-

gaven voor materialen, locaties, prestaties van derden… Voor de inkomsten gaat het veelal over inschrijvingsgelden

die betaald worden door deelnemers en inkomsten uit verkoop van drank en eten.

De begroting van de specifieke uitgaven en inkomsten is gebaseerd op de resultatenrekeningen van 2014 en 2015 en

vermoedelijke rekening 2016 en houdt systematisch rekening met de inhoud van de benoemde doelstelling.

c) Ondersteunende	uitgaven	en	inkomsten
Volgens dezelfde redenering van de ‘ondersteunende personeelsuitgaven’ werden ook alle andere ondersteunende

uitgaven toegewezen aan de operationele doelstellingen. Dit gebeurde in verhouding tot de totale uitgaven van een

doelstelling ten opzichte van het geheel.

De ondersteunende	uitgaven die op deze manier zijn toegewezen aan de doelstellingen zijn:

• Logistieke	uitgaven

- Huisvesting: Betreft de uitgaven voor de huur van de verschillende kantoren op drie locaties (Leuven, Deinze en

Herentals) en de bijhorende uitgaven voor nutsvoorzieningen en onderhoud.

- Kantoor en meubilair: Betreft alle uitgaven voor bureelmaterialen en afschrijvingsuitgaven voor kantoorinrichting

• Communicatie

- Drukwerk en verzending: Betreft alle uitgaven voor drukwerk voor zover deze niet toewijsbaar zijn aan een speci-

fieke doelstelling en de uitgaven voor verzending.

- Telefonie: Betreft de uitgaven voor vaste telefonie (huur telefooncentrale en –toestellen, Belgacom) en  mobiele

telefonie (gsm-facturen die met een bepaald maximum ten laste zijn van de werkgever)

- Website: Betreft hier alle uitgaven voor de website van KLJ en de website van Groene Kring.

• Reisuitgaven

Betreft alle uitgaven voor mobiliteitsuitgaven van onze medewerkers. In concreto bedrijfswagens, kilometervergoe-

dingen en treintickets. KLJ & Groene Kring vzw kiest er voorlopig nog steeds voor haar reizende medewerkers een 

leasewagen ter beschikking te stellen. In weerwil van wat de perceptie zou kunnen zijn, is dit geen luxe-maatregel: 

vanaf 22.000 beroepskilometers is een bedrijfswagen in regel een goedkopere oplossing dan het betalen van kilo-

metervergoedingen. Dit wordt door het grote merendeel van onze medewerkers nog steeds vlot gehaald. 

• Informatica

Betreft hier alle uitgaven voor informatica voor zover deze niet toewijsbaar zijn aan een specifieke doelstelling (zoals 

communicatietools, online platform). Het zijn dus enerzijds vooral de structurele informatica-uitgaven (hardware, 

licenties en service door derden). Anderzijds gaat het ook over kleine projectmatige aanpassingen van ons CRM- 

systeem (ledenadministratie, vormingsregistratie, afdelingsportaal…). Omwille van de sterke integratie van deze 

systemen en hun nut voor verschillende strategische doelstellingen, werden deze uitgaven mee verdeeld over alle 

doelstellingen.

• Verzekeringen

Betreft voor het grootste deel de ledenverzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘lichamelijke ongevallen’ en 

daarnaast de blokverzekeringen voor onze kantoren en een aantal kleinere verzekeringen (aansprakelijkheid be-

stuurders e.d.). 
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• Diverse	algemene	uitgaven

Deze beperkte uitgavenpost bevat onder andere de uitgaven voor de bedrijfsrevisor en een aantal beheerskosten 

(‘onderhoud’ van de vzw en dergelijke). 

Ook de ondersteunende inkomsten werden toegewezen aan de verschillende doelstellingen, met uitzondering wel-

iswaar van de gevraagde toelage van Afdeling Jeugd. Door alle toewijsbare en niet-toewijsbare uitgaven toe te 

wijzen aan de verschillende doelstellingen, behalve de subsidie van Afdeling Jeugd, ontstaat immers een systema-

tisch negatief saldo dat een nauwkeurig beeld geeft van de investering die per doelstelling van de Afdeling Jeugd 

gevraagd wordt. 

De ondersteunende	inkomsten die aan de doelstellingen werden toewezen betreffen met name: 

• De	lidgelden

Betreft alle lidgelden en afdelingsbijdragen van KLJ en Groene Kring.

• Subsidies	socio-cultureel

Betreft de middelen uit de VIA-akkoorden, de middelen uit sociale maribel en (beperkt) VIVO. 

• Subsidies	landbouwvorming

KLJ & Groene Kring vzw is partner in het vormingscentrum NCBL en organiseert landbouwtechnische vorming. Deze 

activiteit is opgenomen onder strategische doelstelling 6, waarvoor van Afdeling Jeugd geen betoelaging wordt 

gevraagd. De subsidies die voor deze activiteit ontvangen worden van landbouw, worden vanzelfsprekend integraal 

aan deze doelstelling toegewezen. 

• Diverse	algemene	inkomsten

Groep Boerenbond (HBB) investeert in het socio-cultureel verenigingsleven op het platteland en stelt hiervoor een 

jaarlijkse enveloppefinanciering ter beschikking aan KLJ & Groene Kring vzw. Deze enveloppe is geplafonneerd; de 

maximale plafonds werden in deze begroting opgenomen. Groep Boerenbond stelt uitdrukkelijk geen ‘hiërarchische 

inhoudelijke vereisten’ tegenover deze enveloppe, ze gelooft immers vanuit haar eigen kernidentiteit in het belang 

van participatieve besluitvorming en gelooft in de zelfsturende kracht van kinderen en jongeren. Groep Boerenbond 

vraagt in ruil voor haar enveloppe een professioneel, duurzaam en transparant financieel beleid, dat ook jaarlijks 

geaudit wordt door de interne controledienst van de groep. Daarnaast zijn hier ook de (beperkte) inkomsten uit de 

bewegingswinkel en uit een structurele sponsorovereenkomst met KBC opgenomen. 

Bij wijze van voorbeeld geven we hieronder de uitgaven en inkomsten voor OD 1.6 in een jaar weer.

OD 1.6 Uitgaven Inkomsten VTE

Toegewezen personeel € 45 222,49 € 0,00 0,85

Ondersteunend personeel € 15 091,33 € 0,00 0,22

Specifiek € 54 091,33 € 35 118,00

Ondersteunend Logistiek € 7 086,66 Lidgelden € 21 617,67

Communicatie € 1 910,69 Sub. Sociocultureel € 9 302,04

Reiskosten € 7 742,40 Div. Algemene inkomsten € 29 087,37

Informatica € 4 310,29 Sub. Landbouwvorming € 0,00

Verzekeringen € 3 696,08

Div. algemene kosten € 120,11

Totaal € 139 825,12 € 95 125,07

Saldo € -44 700,05
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Gevraagde subsidiëring van Afdeling Jeugd

Zoals gezegd, heeft de opbouw van de begroting, waarbij alle personeelsuitgaven, specifieke uitgaven en inkomsten 

en ondersteunende uitgaven en inkomsten zijn toegewezen aan de doelstellingen, tot gevolg dat men in het vak 

‘saldo (=gevraagde toelage)’ transparant kan aflezen wat de gevraagde inspanning van de Afdeling Jeugd voor de 

betreffende doelstelling is. 

Het gemiddeld totaal van deze gevraagde toelages over de verschillende jaren van de beleidsperiode bedraagt 

€1.093.189.

Dit bedrag ontstaat vanzelfsprekend niet toevallig als optelsom van onze maximale wensen. We zijn uitgegaan van 

onze huidige enveloppe (toegekend bedrag 2014) die we indexeerden. maar ook niet meer dan dat. 

Naar dat bedrag is dan in heel de beleidsnota toegewerkt, vanuit de redenering ‘de tering naar de nering’. We willen 

van onze subsidiërende overheid niet meer vragen dan wat we strikt noodzakelijk achten om de kwaliteit van onze 

werking op hetzelfde peil te houden. We zijn er van overtuigd dat KLJ & Groene Kring vzw al in bijzonder sterke mate 

toeziet op een efficiënte en doelgerichte inzet van de overheidsmiddelen en elke vorm van nodeloze verspilling 

(hoe klein ook) tracht uit te schakelen. Wie de voorliggende beleidsnota leest, zal hopelijk ook merken dat we dit 

uitdrukkelijk willen blijven doen. 

De begrote uren zijn per doelstelling ook telkens vertaald naar voltijds equivalenten. Deze zijn nog eens apart in 

overzicht gebracht, zodat eenieder een inzicht krijgt in het beoogd aantal personeelsleden.  Onze intentie is hier om 

dit stabiel te houden ten opzichte van de huidige bezetting. Wie de tabel met VTE’s leest (p. XX), dient er rekening 

mee te houden dat de personeelstijd geïntegreerd is begroot en dat telkens dus ook de personeelstijd voor omka-

dering en ondersteuning is meegerekend. 

Niet-gesubsidieerde activiteiten

Zoals te lezen in strategische doelstelling 6, heeft KLJ & Groene Kring vzw een aantal activiteiten die we niet ter 

subsidiëring voorleggen in deze beleidsnota. Het gaat met name om de syndicale activiteit van Groene Kring, het 

organiseren van landbouwtechnische vorming. De syndicale activiteit is op geen enkele manier betoelaagd door 

de overheid. Het organiseren van de landbouwtechnische vorming wordt gefinancierd door het vormingscentrum 

NCBL (Nationaal Centrum voor Beroepsvorming in Land- en tuinbouw) waar KLJ & Groene Kring vzw partner in is. 

Dit centrum is gesubsidieerd door het ministerie van landbouw. De niet- of anders-betoelaagde werking wordt niet 

alleen in deze beleidsnota, maar ook in de realiteit sterk afgescheiden gehouden van de socio-culturele activiteit. 

Op basis van de tijdsregistratie van onze medewerkers enerzijds, de analytische boekhouding anderzijds, hebben 

we een perfect beeld van het aandeel van de werking dat naar deze activiteiten onder SD 6 gaat. We menen dus een 

volstrekt eerlijk en transparant beeld te kunnen geven in deze beleidsnota en aan te tonen dat SD 6 op geen enkele 

manier gefinancierd worden vanuit de enveloppe van afdeling Jeugd. 
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KLJ is niet alleen buitenspelen, knutselen en ple-
zier maken. KLJ is ook leren omgaan met diver-

siteit in een groep, met verschillende soorten 
leidingsfiguren en samenleven met elkaar.
Als lid én als leiding biedt KLJ een enorme 

meerwaarde voor de ontwikkeling van enkele 
‘levensvaardigheden’.



Bijlagen



Bijlage 1 - Een overzicht van de totalen VTE per SD

SD 2018 2019 2020 2021 gemiddeld

1 11,81 11,64 11,45 11,95 11,71

2 4,35 4,70 4,89 4,38 4,58

3 2,23 2,05 2,05 2,05 2,09

4 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69

5 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01

6 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01

Totaal 28,10 28,10 28,10 28,10 28,10



Bijlage 2 - Totaal van uitgaven en inkomsten per SD

2018 2019 2020 2021

SD Uitgaven inkomsten saldo Uitgaven inkomsten saldo Uitgaven inkomsten saldo Uitgaven inkomsten saldo

1 961.641 304.506 -657.136 940.484 290.421 -650.062 923.751 270.217 -653.534 971.912 307.148 -664.764

2 601.182 485.795 -115.387 628.022 498.456 -129.566 721.829 586.286 -135.543 604.286 489.234 -115.051

3 291.603 246.609 -44.994 280.123 250.282 -29.842 273.842 218.022 -55.820 279.420 246.663 -32.757

4 162.434 89.423 -73.011 157.851 82.840 -75.011 156.055 73.613 -82.442 157.650 81.805 -75.845

5 506.266 313.808 -192.458 506.958 317.812 -189.146 502.743 293.683 -209.060 506.503 315.177 -191.326

6 429.670 429.670 0 430.000 430.000 0 427.989 427.989 0 429.783 429.783 0

Totaal 2.952.796 1.869.810 -1.082.985 2.943.438 1.869.810 -1.073.628 3.006.209 1.869.810 -1.136.398 2.949.554 1.869.810 -1.079.744

Gemiddeld

SD Uitgaven inkomsten saldo

1 949.447 293.073 -656.374

2 638.830 514.943 -123.887

3 281.247 240.394 -40.853

4 158.498 81.920 -76.578

5 505.617 310.120 -195.497

6 429.360 429.360 0

Totaal 2.962.999 1.869.810 -1.093.189



Bijlage 3 - Begrippenlijst

• Bestuursleden

Het begrip ‘bestuur’ is voor KLJ een aanvulling op wat in andere jeugdbewegingen als ‘de leidingsploeg’ omschreven 

wordt. Onder ‘leiding’ verstaat KLJ de jongeren die activiteiten uitwerken voor andere kinderen en jongeren. Het be-

stuur wordt gevormd door de jongeren die verantwoordelijkheid opnemen op het lokale niveau. Uiteraard kan één 

persoon zowel leiding geven als bestuurslid zijn.  

• Bovenlokale vrijwilligers

De ‘bovenlokale vrijwilligers’ van KLJ zijn vrijwilligers die actief zijn op het regionale, het nationale of het internationale 

niveau (en dus binnen de juridische structuur van KLJ & Groene Kring vzw).  

• Groene Kringgewest

Omdat niet in elk dorp voldoende jongeren wonen om een Groene Kringwerking uit te bouwen, verenigen de leden van 

Groene Kring zich op gewestelijk vlak. Het Groene Kringgewest staat dus gelijk aan de KLJ-afdeling en mag niet verward 

worden met het KLJ-gewest.   

• KLJ-gewest

In het KLJ-gewest ontmoeten bestuursleden van vijf tot acht KLJ-afdelingen elkaar om aan uitwisseling te doen en sa-

men activiteiten voor hun leden en bestuursleden en vorming voor bestuursleden op te zetten. 

• Nationaal Bestuur

Het Nationaal Bestuur (NB) bestaat uit de vrijwillige voorzitters van de vijf regio’s en de Nationale Leiding. Dit orgaan 

komt maandelijks samen en neemt de pedagogische eindverantwoordelijkheid voor de beweging op (binnen de gren-

zen die door de Nationale Raad zijn vastgelegd).  

• Nationale Groene Kring Commissie

Dit orgaan wordt ook de ‘Nationale Raad’ van Groene Kring genoemd. De Nationale Groene Kring Commissie vergadert 

in regel één keer per jaar. Op deze vergadering zijn de leden van de vijf Provinciale Kernen aanwezig. Zij vormen samen 

het hoogste orgaan van Groene Kring.  

• Nationale Leiding

De Nationale Leiding (NL) neemt beslissingen als dagelijks bestuur van de beweging KLJ. Dit orgaan bestaat uit de nati-

onale voorzitter en twee vrijwillige nationale ondervoorzit(s)ters.  

• Nationale Raad

De Nationale Raad (NR) is het hoogste beslissingsorgaan van KLJ. De NR komt in regel één keer per jaar samen. Dit 

orgaan bestaat uit alle regionale bestuursleden, de leden van het Nationaal Bestuur en de pedagogische beroepskrach-

ten.  



• Opkikker

Vierjaarlijks bestuursledeninitiatief van KLJ waarop meer dan 650 bestuursleden van heel Vlaanderen elkaar ont-

moeten voor een weekend vol vormings- en bewegingsmomenten. 

• Regio

KLJ werkt met vijf regio’s: regio Antwerpen, regio Limburg, regio Oost-Vlaanderen, regio Vlaams-Brabant en regio 

West-Vlaanderen. Tot enkele jaren geleden heette deze tussenstructuur ‘provincie’. Als gevolg van de structuur-

oefening in 2010-2011 hebben enkele afdelingen van KLJ die zich aangesloten bij een gewest van een andere 

provincie.  Omdat de geografische term sindsdien niet meer correct is, kiest KLJ ervoor te spreken van regio’s. De 

werking binnen deze regio’s blijft dezelfde als de voorbij jaren, met een sterke focus op de ondersteuning van de 

afdelingen en de uitbouw van een regiogevoel tussen de afdelingen en de vrijwilligers van één regio.  

• Regionaal Bestuur

Het Regionaal Bestuur (RB) is het hoogste beslissingsorgaan van een regio. Dit bestuur is samengesteld uit de Re-

gionale Leiding en één vertegenwoordiger van elk gewest, het Regionaal Bestuurslid. 

• Regionale Leiding

De Regionale Leiding (RL) is de dagelijkse leiding van een regio. Dit orgaan bestaat uit de regionale voorzitter, de 

regionale ondervoorzitter, een regionale proost (in de regio’s waar deze nog is) en de twee vrijgestelden. 

• Trainingsdagen

De KLJ-benaming voor animatorcursus 

• Verdere Vorming

Het vormingsaanbod van KLJ waarin bestuursleden de kans krijgen om zich verder te specialiseren in ledenwer-

king, bestuurswerking of afdelingswerking. In verdere vorming wordt niet alleen gefocust op het overbrengen van 

inhoud en nieuwe kaders, maar speelt ook de uitwisseling met bestuursleden uit andere afdelingen een belang-

rijke rol.  

• VKB

Voluit ‘vrijwillige kadervormingsbegeleiders’, in het brede jeugdwerk beter bekend als ‘instructeurs’. Deze ploeg 

van vrijwilligers staat in voor de organisatie en begeleiding van de kadervormingsinitiatieven van KLJ. Vorming op 

maat Het vormingsaanbod van KLJ waarin de VKB een vorming uitwerkt helemaal op maat van de afdeling die 

deze gevraagd heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met de specifieke situatie van de afdeling.  

• Werkgroep

Een werkgroep is een groep geëngageerde vrijwilligers die samenkomen op nationaal of regionaal niveau. Elke 

werkgroep werkt rond een bepaald thema. Ze kiezen zelf hoe ze zich organiseren. We streven er wel naar dat elke 

werkgroep een vrijwillige voorzitter heeft. De beroepskracht ondersteunt de werkgroep.
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