
Gegevensverzameling & Onderzoek  



Profiel van je organisatie 

Uit de leidraad beleidsnota: 

 
De vereniging beschrijft in max. 15 p. 

• haar ontstaansgeschiedenis 
• haar kerntaken en aanpak 
• haar positionering en profilering 
• haar doelgroep en bereik 
• haar huidig organigram 
• de manier waarop de beleidsnota tot stand kwam 
 
 

Wat verwacht de afdeling jeugd? 

IDENTIFICATIE van je organisatie 



Ontstaansgeschiedenis 

Zowel interne ontwikkelingen als externe ontwikkelingen (invloed buitenaf) 

Elementen van stabiliteit - instabiliteit 

Elementen van groei, successen & crisismomenten 

VERLEDEN 

Zet je belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en projecten op een rij: 

Wijzigingen van opdracht, kerntaken & doelgroep 

Belangrijke events 

Ontstaan & geboorte van de organisatie (eerste prille vorm) 



Ontstaansgeschiedenis 

Kennisdossier geschiedenis jeugdwerk (november 2015) 

VERLEDEN 

Link met de geschiedenis van het jeugdwerk 

Jaren ‘80 & ‘90: moment van crisis en hernieuwde identiteit 

1998/2002: eerste beleidsnota's  voor het decreet 

Eerste erkenning in … ? 

Jaren ‘70: bloei & groei van het diverse jeugdwerklandschap  (1e decreet) 



Ontstaansgeschiedenis 
VERLEDEN 

• Wat was de aanleiding om je vereniging op te starten en hoe gebeurde dit? 

• Wat was de eerste werkvorm van je vereniging? 

• Wat zijn de belangrijke gebeurtenissen en veranderingen uit het verleden? 

• Wat zijn de belangrijke externe invloeden op de organisatie geweest? 

• Wat zijn de elementen van stabiliteit en groei? 

• Wat zijn de (terugkerende) elementen die instabiliteit en onzekerheid veroorzaken? 

• Wat waren de belangrijkste successen en crisissen die de organisatie heeft 

meegemaakt? 

• Wat waren momenten van verbreding en verdieping? 

Helpende vragen 

Visualiseer op een tijdslijn 



Kerntaken & aanpak 
HEDEN 

Omschrijf wat je doet en hoe je dit doet = MISSIE & VISIE ? 

VORMING 

ONDERSTEUNING 

INFORMATIEAANBOD 

BELANGEBEHARTIGING 

INTERNATIONAAL 

NETWERKING 

DIENSTVERLENING 

ACTIVITEITENAANBOD 

MISSIE 

De droom  

De weg 

Het voertuig 



Kerntaken & aanpak 
HEDEN 

Wat is het bijzondere van jullie aanpak? 

Welke methodieken gebruik je? 

inclusief 

empoweren 
emanciperend 

speels 

verbindend 

participatief 

zingevend 

interactief 

ervaringsgericht 

artistiek 



Positionering & profilering 

HEDEN 
Welke positie neem je in? 

overheid 

markt burgers 

Middenveld 
& 

jeugdwerk 

Vrijwilligers staan centraal? 

kinderen & jongeren (welke doelgroep?) 

Hoe verkoop je? 

Hoe verhoud je jezelf tot andere organisatie? 

Welke plaats hebben jullie in het jeugdwerk? 

Heb je ook diensten voor andere organisaties? 

eting 

Welke samenwerkingen bestaan er? 

Hoe verhoud de organisatie zicht tot de                   ?      

Wat verwacht je van de overheid? 

onderwijs 

welzijn 

cultuur 

Waar maak je dwarsverbindingen  

met andere sectoren? 

… 



Positionering & profilering 

HEDEN 

Wij geven jongeren kansen. 

Wij investeren in de groei van jongeren. 

Wij geven jongeren verantwoordelijkheid. 

Wij laten jongeren experimenteren. 
We werken laagdrempelig. 

Wij zijn toegankelijk voor iedereen. 

… 

Hoe profileer je de organisatie? 

Welke pedagogisch project/methodiek gebruiken jullie? 

Door wat laten jullie je inspireren (bv. theorie, persoon)? 

Hoe wordt je organisatie getypeerd door jongeren? 

Hoe wordt je organisatie getypeerd door externen? 

Wat maakt je organisatie uniek? 

Wat zou de samenleving missen als jullie organisatie er niet was? 



Positionering & profilering 

Wat maakt jouw organisatie uniek? 

Beschrijf met  

enkele  

kernwoorden  

of een tekening 



DOELGROEP & BEREIK 

• Wie bereik je? [Wie bereik je niet?] 

• Evolutie van je bereik 

• Geografische spreiding van je bereik 

• Verhoudingen leeftijden 

• Bereik verschillende doelgroepen 

• Verhouding met andere cijfers 

Bereik: 



DOELGROEP & BEREIK 

# aantallen & evolutie 

Wie bereik je?  • Deelnemers 

• Leden 

• Vrijwilligers 



DOELGROEP & BEREIK 

# doelgroepen 

Wie bereik je?  

# leeftijden 

ASO 
66% 

TSO 
28% 

BSO 
6% 



DOELGROEP & BEREIK 

# geografisch 

Wie bereik je?  



DOELGROEP & BEREIK 

# aantal uren 

# producten 

Hoeveel bereik je?  



DOELGROEP & BEREIK 
# grote tabellen 



DOELGROEP & BEREIK 
Vergelijkingen maken? 



DOELGROEP & BEREIK 

JOPmonitor (2013) 

Verhouding met andere cijfers? 

57%  van de 14 tot 30 jarige neemt actief deel aan het verenigingsleven. 
19,2% hiervan neemt actief deel aan één of meerdere jeugdverenigingen  
(dus 1 op 3 = jeugdvereniging). 
15,1%  neemt een organiserende rol op in een vereniging 

Spillover effect: participatie in een netwerk leidt tot participatie  
in andere, gelijkaardige netwerken. 

Participatie daalt met de leeftijd: 
43,8% van de 12&13 jarige neemt deel aan een jeugdvereniging 

De percentages jongeren die ooit (versus nooit) deelnamen aan jeugd- of 
jongerenbewegngen en hobbyverenigingen namen niet af sinds de eerste  
JOPmonitor (2006). 



DOELGROEP & BEREIK 
JOPmonitor (2013) 

JOP monitor bevestigd dat er geen reden is om te veronderstellen dat ‘de 
jeugd van tegenwoordig’ aan de computer gekluisterd zit en ‘geen echte 
contacten meer heeft’, ‘niet meer buitenkomt, ‘niet meer deelneemt in 
verenigingen’ … . 
 
Uit de data komt wel onder meer een profiel op van jongeren die overal 
tegelijk moeten/willen zijn.  
 
De resultaten zijn niet strijdig met het concept ‘vrijtetijdsstress’ en met 
de idee van de hedendaagse vrijwilliger of verenigingsdeelnemer die zich 
minder langdurig en meer vrijblijvend engageert (‘de nieuwe 
vrijwilliger’). 



DOELGROEP & BEREIK 

Terwijl het creëren van meer mogelijkheden voor buitenspel of cultuurdeelname 
voor sommige jongeren een meerwaarde kan betekenen, hebben andere 
jongeren mogelijks meer te winnen bij een ‘ondersteuning bij’ en ‘rustpunten in’ 
hun (te) drukke (vrijetijds)leven. 

Een terugplooien op het jeugdverenigingsconcept in het bijzonder – met zijn 
nadruk op gestructureerd (buiten)spel en ‘volwassenvrije’ tijd – zou in spanning 
staan met de feitelijke vrijetijdsbesteding van heel wat, zo niet de meeste, 
Vlaamse jongeren. 

Enkele conclusies: 

JOPmonitor (2013) 



DOELGROEP & BEREIK 

Andere onderzoeken: 

Verhouding met andere cijfers? 

de Cijferboeken (2011-2013)  

 

Speelpleinen (2014-2015) 

 

Jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (2012) 

 

Jeugdwerk en ouders (2014-2015) 

 

 Vrije tijd van kinderen met een handicap (2014-2015) 

 

Jeugdbewegingen in Vlaanderen (2010) 

 

Jeugdhuizen in Vlaanderen (2014) 

 

… 

 

 

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_staatjeugd_cijferboek.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_speelpleinen.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_mkkj.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_mkkj.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_mkkj.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_jw_ouders.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_vrijetijd_handicap.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_vrijetijd_handicap.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_jeugdbeweging.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_jeugdbeweging.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_jeugdhuizen.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek_andereproj_jeugdhuizen.aspx


DOELGROEP & BEREIK 

Cijfergegevens Vlaanderen & België 

Verhouding met andere cijfers? 

Studiedienst van de Vlaamse Regering 
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-

overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen  

 

Brochure: Vlaanderen in cijfers 

 

FOD economie: 
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/  

 

Brochure: Kerncijfers 

 

Rijksregister: 
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/ 

http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
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http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
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http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/organisatie-van-de-vlaamse-overheid/cijfergegevens-over-vlaanderen
http://www4dar.vlaanderen.be/sites/svr/Publicaties/Publicaties/vic/2015-10-09-vic2015.pdf
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/
http://statbel.fgov.be/nl/binaries/NL_kerncijfers_2014_WEB_tcm325-259552.pdf
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/
http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/


DOELGROEP & BEREIK 

Cijfergegevens Vlaanderen 

Verhouding met andere cijfers? 



DOELGROEP & BEREIK 

Cijfergegevens België 

Verhouding met andere cijfers? 



DOELGROEP & BEREIK 

Excel is dood! 

• http://live.amcharts.com  

• http://www.chartgo.com  

• http://raw.densitydesign.org   

• https://app.chartblocks.com   

• https://plot.ly  

 

Leve de infografieken! 

• https://www.canva.com/create/infographics   

• http://create.visual.ly  

• http://icharts.net  

• http://piktochart.com  

• https://infogr.am  

• http://www.infographic-designer.nl  

 

Of andere manieren: 

• http://www.wordle.net  

• … 

Grafieken maken 
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http://www.wordle.net/


ORGANIGRAM 
Hiërarchische structuur? 

Overzicht organen/vergaderingen /werkgroepen 

Overzicht activiteiten/taken 



ORGANIGRAM 

• Lijnstructuur (staf)? 

(verticaal vs horizontaal) 

• Functionele afdelingen 

• Matrixstructuur 



ORGANIGRAM 

Kan je een allesomvattende tekening maken? 

• Personeel 

• Vrijwilligers 

• Organen 

• Activiteiten & taken 

Zichtbaar:  

• Hiërarchie 

• Autoriteit 

• Rollen 

• Functies 

• Verantwoordelijkheden  

• Cijfers 

• … 

TEST: Begrijpt een nieuwkomer je organigram? 





Zelfevaluatie 



Zelfevaluatie 

Welcome to  
The Business Model 

GENERATION 

https://www.youtube.com/watch?t=136&v=QoAOzMTLP5s
https://www.youtube.com/watch?t=136&v=QoAOzMTLP5s
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Zelfevaluatie 



Zelfevaluatie 
[EFQM ] European Foundation for Quality Management  

Bron: www.efqm.org  

http://www.efqm.org/



