
Tijdelijk vaardigheidsinsigne 
Duurzaamheid - scouts 

 Duurzaamheid - Scouts februari 2023  1 
 

 
 
 
 

 

Duurzaamheid past goed bij Scouting. Bij Scouting hebben we al onze 
activiteiten vooral in de natuur en dat willen we in de toekomst ook 
kunnen blijven doen. Scouts zijn de leiders van de toekomst. Door 
scouts op een informele manier kennis en vaardigheden mee te geven 
die kunnen bijdragen aan een betere en duurzame wereld, draagt 
Scouting in Nederland een steentje bij aan die betere toekomst. 
 
Het tijdelijk vaardigheidsinsigne Duurzaamheid kan door individuele 
leden en speltakken van alle leeftijdsgroepen gedaan worden. Het is 
natuurlijk het allerleukst als je samen met jouw scoutstroep aan het 
insigne kunt werken, maar als dat bij jullie nog niet mag, kan je er ook 
zelfstandig mee aan de slag. Heel veel plezier! 
 
Het je alle opdrachten gedaan?  
Dan heb jij het insigne Duurzaamheid verdiend! 

 
Opdracht 1: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
Speel het ‘Go Goals (zip)’-bordspel (groepjes van 6 spelers per spel) 
 
Opdracht 2: Ecologische Voetafdruk 
Doe de test en bereken Jouw Ecologische Voetafdruk. Bedenk wat kan doen om je voetafdruk te 
verkleinen? Maak een poster/tekening om te laten zien wat je kan doen om je voetafdruk te 
verkleinen. 
 
Met de scouts kan je eerst naar de klokhuis aflevering De voetafdruk van Nederland kijken (15 min). 
 
Opdracht 3: Bewuste keuzes 
Speel het spel “Recycle en reduceer” van pagina 30 uit het Champions for Nature challenge 
activiteitenpakket 
 
Opdracht 4: Natuur & biodiversiteit  
Doe de activiteit Ecotoop, planten en diertjes 
 
Opdracht 5: Duurzaam Stoken 
Hang de “Poster duurzaam stoken” op in je lokaal. 
 
De scouts gaan in de eigen subgroepen aanmaakblokjes maken.  
 
De scouts bedenken zelf wat een gezonde kampvuursnack kan zijn en maken deze voor de eigen 
subgroep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enthousiast geworden? 
Wil je meer doen dan het insigne Duurzaamheid? Op de scenes-terreinen van 
Scouting Nederland kunnen scouts deelnemen aan de Champions for Nature 
Challenge. Dit is een onderdeel van het EarthTribe programma van de WOSM. 
Daarmee kun je de EarthTribe badge verdienen. Hoe dit werkt vind je op de 
EarthTribe pagina van Scouting.nl.  

 
 

EarthTribe Badge 

https://go-goals.org/download/1665/
https://activiteitenbank.scouting.nl/images/downloads/Jouw_Ecologische_Voetafdruk.pdf
https://www.npostart.nl/het-klokhuis/17-05-2022/VPWON_1325758
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Champions-for-Nature-challenge-activiteitenpakket.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Champions-for-Nature-challenge-activiteitenpakket.pdf
https://activiteitenbank.scouting.nl/images/downloads/Ecotoop_planten_en_diertjes.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/06.Ondersteuning/Regelgeving/Duurzaam-stoken/Poster-duurzaam-stoken.pdf
https://activiteitenbank.scouting.nl/images/downloads/Aanmaakblokjes_maken.pdf
https://www.scouting.nl/over-scouting/over-de-organisatie/terreinen-en-accommodaties/scenes-centra-in-nederland
https://earthtribe.scout.org/challenges/champions-nature
https://www.scouting.nl/scoutingspel/voor-alle-speltakken/earth-tribe

