




‘Sociale innovatie’, jeugdwerkers 

doen dat voortdurend. Het krijgt 

alleen dat chique begrip niet opge-

plakt. Maar de drang om te vernieuwen en te groeien is 

eigen aan de positieve, wakkere blik van creatieve jeugd-

werkers. We laten ons raken door problemen die we als 

professional zien, zoeken oorzaken, testen creatieve 

oplossingen. Omdat we bijvoorbeeld merken dat we be-

paalde jongeren niet bereiken, omdat we voelen dat onze 

vrijwilligers gedemotiveerd geraken, omdat we schaarste 

zien aankomen in budget. Of, op een positieve manier 

gesteld: omdat we relevanter willen zijn, meer impact 

nastreven, een versnelling hoger willen schakelen.  

Het Innovatielab van De Ambrassade is ontstaan 

uit dit geloof in de kracht van innovatie. Het pro-

ject gaf in 2016 – 17 de kans aan jeugdorganisaties om 

een zelfgekozen innovatieproces te doorlopen onder 

begeleiding van experts. Samen met deskundigen zo-

als Kris Snick (Kessels & Smit), Caroline Godts (Sociale 

Innovatiefabriek) en Jonathan Stuyven (Kavka) werd 

gezocht naar de juiste oorzaken en oplossingen, en wer-

den praktijkexperimenten geëvalueerd. 



“  Wij brengen jongeren samen die bezig zijn met zinge-

ving. Dat we lang niet àlle jongeren bereikten, dat be-

seften we zeer sterk op de Wereldjongerendagen, waar 

christelijke jongeren van overal samenkomen. Daar 

ontmoetten we een grote groep jongeren uit de Poolse 

gemeenschap in Antwerpen. En oh, die kenden we he-

lemaal niet. Al snel bleken er nog meer dan tien andere 

lokale kerkgemeenschappen hier te zijn, waarmee we 

dezelfde visie deelden, maar geen contact hadden. Al 

die jongeren samengeteld, dat is een enorme groep. Het 

maakt de Vlaamse jongeren die we tot nu toe bereiken 

slechts een culturele minderheid.

Deze jongeren, over de grenzen van verschillende 

organisaties heen, wat hun culturele achtergrond ook is,  

bij elkaar brengen in een leuke en inspirerende deel-

werking ... daar begonnen we van te dromen. Maar we wis-

ten niet goed hoe eraan te beginnen, en wat zou werken. 

Van onze coach Kris leerden we hoe we de juiste 

vragen kunnen stellen aan de betrokken mensen, hoe 

we kunnen zoeken wat drijfveren kunnen zijn voor hen 

om mee te werken aan dit verhaal. 

Want je moet weten, aanvankelijk dachten we 

dat we moesten beginnen met een uitnodiging voor 

een samenkomst van die verschillende jongeren. Op 

Paasmaandag, aan de kathedraal van Antwerpen. En 

dat daar dan tientallen jongeren zouden op afkomen. 

We leerden snel dat dat niet zou werken. Jongeren die 

actief zijn in een geloofsgemeenschap, hebben vaak 

ook nog heel wat andere activiteiten op hun agenda. 

Een datum vinden bleek al bijna onmogelijk.

Nee, we waren een fase vergeten, realiseerden we 

ons. We moesten eerst een vertrouwensband smeden 

met de belangrijke oudere sleutelfiguren in de verschil-

lende organisaties. De eerste kennismakende gesprek-

ken, daarvoor hadden we een ideale gelegenheid: een 

internationale viering, hier in Antwerpen, waaraan 

verschillende gemeenschappen deelnemen. En nu heb-

ben we een afspraak voor individuele, langere babbels, 

met allemaal mensen die de brug kunnen vormen tus-

sen onze en hun jongeren.

Vandaag staan we niet waar we een jaar geleden 

hoopten te staan. Maar dat is niet erg: dat we wat trager 

gaan, dat is goed. Onze aanpak is, dankzij de expertise 

van iemand die iets kent van veranderingsprocessen, 

grondiger en beter. Om echt resultaat te boeken, moes-

ten we nu eenmaal bewust stilstaan en nadenken. Over 

een jaar een kleine groep van 10 à 15 jongeren uit ver-

schillende gemeenschappen, daar werken we nu naartoe. 

Voor het project waren we twijfelaars. We zagen het 

probleem, maar wisten helemaal niet hoe we dit kon-

den oplossen. Vandaag weten we dat er draagvlak is voor 

dit idee, dat het probleem zit bij een gebrek aan kennis 

van elkaar en niet bij een gebrek aan enthousiasme 

om elkaar te leren kennen. Nu hebben we een plan en 

contacten, wauw. Ik heb alle vertrouwen in wat volgt.” 



“  AFS stimuleert intercultureel leren. Vandaag vooral 

door jongeren de kans te geven in een ander land naar 

school te gaan. Jongeren willen na hun avontuur in het 

buitenland regelmatig nog wel iets blijven betekenen 

voor AFS. En dan kunnen ze vrijwilliger worden. We 

hebben lokale werkingen waarin ze meedraaien, en ook 

op ‘nationaal’ niveau zijn er enkele vrijwilligersorganen.

Nu, die nationale vrijwilligersgroepen, die doofden 

uit. Er waren weinig jongeren geïnteresseerd om zich hier 

te engageren. Dat moesten we dus aanpakken, of beter: 

heruitvinden. We zagen dat andere organisaties hetzelf-

de doormaakten, dus daar konden we niet meteen advies 

gaan vragen. Het Innovatielab gaf ons de unieke kans om 

ons hierin te laten begeleiden door een expert.

Hoe onze coaches – want we kregen zowel begeleiding 

van Kris als Koen – met ons werkten, dat was heel duide-

lijk afgebakend maar elke minuut was zinvol. We zouden 

hen buiten dit project nooit kunnen betalen, en daarom 

waren ze echt goud waard: hoe vaak krijg je zo’n ervaren 

en intelligente mens naast je, om je los te trekken als je 

vast zit?

De eerste stap was meteen een historische: op een bij-

eenkomst in maart kondigden we aan dat we de huidige 

werking van de nationale vrijwilligersgroepen zouden 

hervormen. Ondertussen interviewden de stafleden uit 

een kerngroep enkele vrijwilligers. 25 wilden we er uitge-

breid spreken, 20 is gelukt. Op de Ideeëndag zochten we, 

staf en vrijwilligers samen, onder begeleiding van onze 

coach Kris naar de krachtlijnen.  

Er waren enkele echt duidelijke vaststellingen: dat ze 

een verantwoordelijkheid en een mandaat willen. Dat ze 

resultaat willen zien van hun inzet. Dat ze efficiëntie wil-

len, onder andere op vergaderingen.

Onze coaches waren soms streng. En dat hadden we 

nodig. Dat we niet moesten blijven onderzoeken en ana-

lyseren wat we eigenlijk al wisten. We moesten daarmee 

aan de slag, en niet treuren over dat ‘shopgedrag’ van vrij-

willigers. We konden niet meer van vrijwilligers vragen 

wat ze niet zouden geven, omdat ze dat simpelweg niet 

hebben. Een ‘klein beetje veranderen’ zou ook geen ver-

schil maken, we moesten grondig durven hertekenen.

Bovendien wisten onze coaches dat dat makkelijker 

gezegd was dan gedaan. Ook zij wisten dat er weerstand 

zou komen, en ze hielpen ons daarmee om te gaan. Het 

waren de kernvrijwilligers die soms moeite hadden met 

de vernieuwing. Zij waren immers al jarenlang de dra-

gers van de nationale vrijwilligerswerking. De plotselinge 

tabula rasa maakte hen onzeker, alsof hun werk van de 

voorbije jaren niet goed was. Door open te communice-

ren, participatief en stapsgewijs te werk te gaan, op de rem 

te gaan staan als dat nodig is, los van elkaar inspirerende 

vormingen te volgen … zal het ons lukken. Zo groeit ons 

inzicht. Elke stap in dit proces is waardevol geweest. Zelfs 

even een stapje achteruit.”


