
Toetsstenen voor 
een programma
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Als kwb-afdeling heb je vaak veel aandacht voor de organisatie 
en realisatie van het jaarprogramma. Wie doet er wat en 
wanneer? Volkomen terecht, want zonder organisatie zou er van 
het programma niet veel gerealiseerd worden. Toch is het ook 
belangrijk eens te bekijken wát er zoal in het programma zit. 
Als organisator of medewerker stap je vaak weinig uit je eigen 
denkkader. Daardoor wordt je blik minder kritisch en zie je soms 
de mindere kanten niet meer. Op tijd afstand nemen en los van je 
eigen kader naar het programma kijken, kan dus bijzonder zinvol 
zijn!

JE PROGRAMMA ...
... verdient de nodige aandacht.
... geeft mensen een beeld van wie we zijn en wat we doen.
... moet je constant kritisch durven bekijken.
... is het uithangbord van een afdeling en organisatie.

Het programma centraal!

Er is een steen verlegd, in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier, hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.

    vrij naar Bram Vermeulen

IMAGO - eerste kijk
Jullie programma bepaalt voor een groot deel van jullie imago. 
Mensen krijgen het te zien via uitnodigingen, aankondigingen, 
sociale media … Aan de hand van deze info vormen ze zich een 
beeld van kwb en jullie afdeling. Wees je hiervan bewust!
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Wij zijn goed bezig ... of niet?

Zijn we goed bezig? Het is een vraag die alle besturen en werkgroepen 
zich wel eens stellen. Jaar na jaar worden binnen het afdelingsprogramma 
activiteiten georganiseerd, vaak met wisselend succes. Hoe moet je je 
programma bekijken? Waar moet je op letten? Wat maakt echt het verschil? 
Dat willen we jullie via ‘toetsstenen’ laten ontdekken. Een goed programma 
is goed omdat ...

De oorsprong…..
Een tijd geleden koos de Brusselse 
over-heid er resoluut voor om de 
socio-culturele werkingen niet 
meer te subsidiëren op basis van 
aantal (kwantiteit), Maar op basis 
van inhoud (kwaliteit). Dit zorgde 
voor verandering, niet alleen bij de 
overheid, maar ook bij de werkingen 
die konden genieten van de steun, 
waaronder kwb-groepen. Gedaan 
met zoveel mogelijk te organiseren, 
zonder naar de inhoud te kijken, om 
zoveel mogelijk steun op te eisen. 
Tijd om ons eens te bezinnen over  
de inhoud en aanpak.

Regels of referenties ?
Een belangrijke stap is het maken 
van een kader met referentiepunten. 
Bij een beoordeling op basis van 
getallen (kwantiteit) is het vrij simpel 
om een doel te stellen, aan de hand 
van bijvoorbeeld richtcijfers of 
normen. Iets inhoudelijk beoordelen 
is veel moeilijker. Iedereen heeft 
zijn eigen idee of mening over een 
bepaald programma, afhankelijk 
van eigen interesses, achtergrond 
... Op zich natuurlijk geen probleem, 
maar wel als je op zoek bent naar 
algemene criteria waarop een 
programma kan worden beoordeeld. 

Toetsstenen als referentie
Het is dit idee dat we verder willen 
toepassen op de programma’s. Geen 
optellingen of uitrekeningen, maar 
toetsstenen die jullie op weg kunnen 
helpen om jullie totaalprogramma 
kwalitatief beter te maken.

Toetssteen: een proef 
om de kwaliteit van 
iets vast te stellen.
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De toetsstenen concreet:

• Werken aan ONTSPANNING
• Creëren van ONTMOETING
• Aanzet tot ONTPLOOIING

Open activiteiten die vooraf gepland zijn, 
waaraan iedereen kan deelnemen en die een 
groepsgebeuren zijn.

• Een grote OPENHEID aantonen
• Aandacht voor DREMPELVERLAGEND werken

Aandacht en betrokkenheid van bepaalde 
(specifieke) doelgroepen.
Met uitnodiging, taalgebruik en deelnemings-
voorwaarden kan je openheid creëren. 

• INSPELEN OP TRENDS van dat moment
• Oog hebben voor VRAGEN vanuit de samenleving
• Zorgen voor VERBREDING van de doelgroep
Activiteiten organiseren en thema's aanhalen die 
inspelen op trends.
Nieuwe uitdagingen voor de vereniging vanuit 
maatschappelijke evoluties.
Nieuw publiek aanspreken door ‘actueel’ te zijn.

• SAMENWERKINGEN aangaan met andere 
organisaties
• PARTNERS ZOEKEN om dingen te organiseren 
en elkaar te leren kennen

In een samenwerking of partnership met andere 
vereniging(en) samen ergens de schouders onder 
zetten

• Een zekere KWANTITEIT (niet éénmalig)
• Er is een SPREIDING over een volledig jaar

We voorzien een regelmatig aanbod voor zowel 
leden als niet-leden.
Kwantiteit: voldoende aanbod.

• Wat we ZELF DOEN, doen we beter
• Organiseren met INZET VAN EIGEN MENSEN

Binnen het aanbod ruimte geven aan eigen 
initiatieven en klemtonen.
Eigen mensen inzetten, naast de 
bestuursvrijwilligers.

• Aandacht voor INHOUD
• Aandacht voor MAATSCHAPPELIJKE EN 
SOCIALE ACTIE
Activiteit met oog op maatschappelijke 
verandering.
Deelnemen aan campagnes.

En nu ... de toetsstenen concreet maken!

Methodiek: leg een exemplaar van jullie programma in het 
midden van de tafel. Neem zeven witte stenen en schrijf de 
thema’s van hierboven erop. Vervolgens kan wie wil een steen op 
het programma leggen en vertellen waarom hij of zij deze heeft 
gekozen. Hierna wordt dit thema, aan de hand van een aantal 
bijhorende vragen ter inspiratie, besproken. Iemand neemt notie 
van de opmerkingen en bedenkingen.

SAMEN

OPEN

ACTUEEL

VERBINDEN

PLAN

ZELF DOEN

ACTIE



• Zijn er in ons programma activiteiten die typisch voor ons zijn?• Hoe betrekken we onze leden en niet-leden in de organisatie van activiteiten?• Wat is onze 'topper'?

ZELF DOEN

de juiste toets per steen

SAMEN

ACTUEEL

OPEN

VERBINDEN

PLAN

ZELF DOEN

ACTIE

programma:

SAMEN
• Hoe regelmatig brengen wij 

mensen samen?

• Is iedereen altijd op de hoogte 

van ons aanbod?

• Hoe bevorderen wij het groeps- 

gebeuren?

OPEN
• Hoe zorgen we dat ons programma open is, of welke elementen lijken ons belangrijk?• Nemen we bewust bepaalde drempels weg bij het organiseren van activiteiten? Welke?• Vormen tijdstip, prijs of bereikbaarheid drempels in ons programma?

• Is er plaats in ons programma om doorheen het jaar nog ‘actuele’ infomomenten of activiteiten in te plannen?• Is er is ons programma plaats voor vorming en actuele thema’s? Waarom wel/niet?

ACTUEEL
VERBINDEN

• Bij welke onderdelen van het 

programma kiezen wij voor 

samenwerking?

• Hoe organiseren we de 

samenwerking? Is het een win-

winsituatie voor alle partijen?
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• Wat is de kwantiteit van onze 

activiteiten: te veel? Genoeg? Te 

weinig?

• Hoe leren mensen onze 

'planning' kennen?

• Hoe nodigen we mensen uit om 

deel te nemen? (Eenmalig, per 

initiatief ...)

PLAN

ACTIE
• Is er in onze organisatie plaats voor de deelname aan of organisatie van een bredere (regionale of nationale) actie?• Nemen wij deel aan campagnes en hoe roepen we onze leden hiervoor op?



Wat we zelf doen, doen we beter
Goede ‘eigen’ kwb-activiteiten, daar zijn er 
nooit genoeg van! Daarom startte kwb met de 
activiteitensite, als aanvulling op het programma 
van kwb. 
Op https://programma.kwbeensgezind.be/
afdelingsactiviteiten vind je goede, leuke en 
geteste activiteiten van andere kwb-afdelingen. 
Je kan er inspiratie opdoen, en meer te weten 
komen over de activiteiten die je interesseren. 
Zo kunnen jullie er zelf mee aan de slag. Hebben 
jullie zelf een originele, succesvolle activiteit die 
andere afdelingen kan inspireren? Dien ze in op de 
website.

Activiteiten die inspelen op ...
Het is niet altijd makkelijk om te weten welke 
activiteiten succesvol zullen zijn, of wat je leden 
en niet-leden graag eens zouden doen. De 
oplossing is nochtans eenvoudig: vraag het hen! 
Daarom ontwikkelde kwb een poll, waarmee je 
een eenvoudige bevraging over de activiteiten 
kan organiseren. Registreer je afdeling op 
kwbeensgezind.be/poll en maak in enkele 
stappen je eigen bevraging!

Inspelen op trends
Elk jaar werkt kwb een vijftiental thema’s uit in 
activiteiten. In dit aanbod is er steeds aandacht 
voor maatschappelijke trends en sociale thema’s. 
Je vindt alle activiteiten voor 2019 en 2020 op 
https://programma.kwbeensgezind.be.

Hulpmiddelen voor 
een beter programma

Kwb heeft doorheen de jaren al heel wat ‘hulpmiddelen’ ontwikkeld die het 
mogelijk maken om je afdelingsprogramma nog beter te maken. Ze geven 
inspiratie, versterken de communicatie en geven tips over hoe je de opbouw 
van je programma productief kan aanpakken. Deze hulpmiddelen spelen 
rechtstreeks in op de aandachtspunten van de toetsstenen. Zeker het proberen 
waard dus.

Door samenwerking met ….
"Samenwerken how to" is een kwb-uitgave over 
het hoe en waarom van samenwerkingen opzetten 
als afdeling, met handige tips en tricks om jullie 
netwerk uit te breiden. Deze brochure is een 
ideaal werkinstrument om als afdeling te werken 
aan de vijf toetsstenen rond samenwerken. Je 
kan de brochure downloaden op https://issuu.
com/kwbeensgezind/docs/brochure_netwerken_
kwbextra_sept201 of een papieren versie 
aanvragen via het kwb-secretariaat.

Ons programma, is ons imago
Werken aan jullie bekendheid, mensen laten 
weten wie en wat jullie zijn, jullie programma 
voorstellen aan de buitenwereld … het kan 
allemaal met een kwb-promokrant op maat van 
jullie afdeling. Jullie kunnen de teksten voor de 
krant zelf kiezen, schrijven of aanpassen, zodat 
ze zo relevant mogelijk is voor jullie buurt en 
afdeling.
Jullie eigen krant aanmaken kan via de online 
editor, die beschikbaar is op  
programma.kwbeensgezind.be vanaf najaar 2019.

https://issuu.com/kwbeensgezind/docs/brochure_netwerken_kwbextra_sept201
programma.kwbeensgezind.be
programma.kwbeensgezind.be
kwbeensgezind.be/poll
https://programma.kwbeensgezind.be
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