Start je eigen meidenunit
‘Jij gelooft in Scouting voor meiden’. Je hebt de wens om meiden meer centraal
te stellen en wilt samen met hen aan de slag om Scouting te beleven. Je droomt
misschien al jaren van een supergaaf idee voor meiden. Begin dan een meidenunit!
Hoe je dat doet? Onderstaande tips helpen je op weg.

Formuleer je wens en je motivatie waarom je meiden centraal wilt zetten
Zoek minimaal één medestander; meer mag natuurlijk ook
Weet waar de meiden zijn. Via Scouting Nederland
kun je bij ‘Scouts in Kaart’ meer te weten komen
Zoek contact met (meiden)initiatieven en
Scoutinggroep(en) in de buurt
Organiseer een eerste activiteit
Zoek een locatie voor deze activiteit
Maak reclame
Bedenk (samen met de meiden) vervolgactiviteiten
Check continu de wensen van de meiden,
pas hierop de activiteiten aan én groei
Volg de WAGGGS-iLead module om je te
helpen leiding te geven aan je initiatief
Meld je initiatief aan bij Scouting Nederland, zodat we
je kunnen helpen met het realiseren van je droom

Wil je aan je groep een meidenunit toevoegen of samen in
de regio een meidenunit oprichten? Dat kan natuurlijk ook.
Samen werken we aan Scouting voor iedereen!
Kom je er niet uit? Heb je vragen? Wil je sparren of gewoon
contact, kijk op www.scouting.nl/meiden

Meer meiden in je groep
‘Jij gelooft in Scouting voor meiden’. Je hebt de wens om meiden meer centraal
te stellen en wilt samen met hen aan de slag om Scouting te beleven. Je droomt
misschien al jaren van een super gaaf idee voor meiden. Jij wilt graag meer meiden
en vrouwelijke vrijwilligers bij je groep. Ga direct aan de slag.

Breng jouw groep in kaart - aantal meiden/jongens,
aantal vrouwen/mannen
Weet waar de meiden zijn. Via Scouting Nederland
kun je bij ‘Scouts in Kaart’ meer te weten komen
Wees als bestuur het goede voorbeeld (50%-50%)
Leer meer over diversiteit, gender, meiden
Zorg voor gemengde leidingteams
Draai eens ongemengde opkomsten
Doe mee aan ongemengde initiatieven van andere organisaties in de buurt
Organiseer een Girl Powerrr-event
Maak gebruik van wat er is: iLead (v.a. 16 jaar), Free being me en Flawless game
Zoek ondersteuning bij buurgroepen, de regio/ admiraliteit of het landelijk team
Groepen & Regio’s
Meld je initiatief aan bij Scouting Nederland, zodat we je kunnen helpen met
het realiseren van je droom

Op een andere manier bijdragen aan
meer meiden in Scouting?
Ondersteun, help en werk samen met andere groepen of
de regio om nieuwe meidenunits zoveel mogelijk kansen te
geven! Bijvoorbeeld door het organiseren van een Regionale
Meidendag of Girl Powerrr-event, het uitlenen van je locatie of
materiaal of door Meiden als onderwerp voor je regioraad te
kiezen. Samen werken we aan Scouting voor iedereen!
Kom je er niet uit? Heb je vragen? Wil je sparren of gewoon
contact, kijk op www.scouting.nl/meiden

