
Meidenunits Meidenunits
Wat zou jij de begeleider als belangrijkste tip 

willen meegeven als hij/zij met een groep meiden 
aan de gang gaat?

Voor welke meiden zou een meidenunit een gave 
manier zijn om Scouting te gaan doen?

Meidenunits Meidenunits
Hoe zouden we begeleiders kunnen werven om een 

meidenunit op te starten?
Hoe zou je een meidenunit in verbinding met 

Scouting zien? (denk aan de groepen in de buurt, 
regio, admiraliteiten ed. )

Meidenunits Meidenunits
Hoe kunnen meidenunits een aanvulling zijn op wat 

we regulier al doen in Scouting?

Meidenunits Meidenunits



meiden in je groep meiden in je groep
Wat zou je in de communicatie (online & offline) 

kunnen doen om meer meiden te werven? Wat zou je 
op je website meer kunnen laten zien om meiden te 

werven?

Wanneer zou je het oprichten van een aparte 
meidenspeltak overwegen?

meiden in je groep meiden in je groep
Wat voor tip geef jij als een groep meer meiden 

wil?
Waar vind je meer meiden?

meiden in je groep Meiden in je groep
Wat zou het betekenen voor jongens als je meer 

meiden gaat werven?

Meiden in je groep Meiden in je groep



workshopweekend meiden workshopweekend meiden
Wat zou voor jou een reden zijn om mee te gaan 

doen?
Wat zou je leiding willen laten ervaren tijdens dit 

weekend?

workshopweekend meiden workshopweekend meiden
Wat zou leiding zeker moeten weten? Waar zouden we dit weekend moeten promoten?

workshopweekend meiden Workshopweekend meiden
Wordt er nu binnen het trainingsaanbod ook 

aandacht besteed aan dit thema? Zo ja, waar en 
hoe dan?

Wie zou je meedoen aan dit weekend erg aanraden?

workshopweekend meiden workshopweekend meiden



vrouwelijke vrijwilligers vrouwelijke vrijwilligers
Wat zou vrouwen helpen om vrijwilligster bij 

Scouting te worden?
Wat kunnen wij vrijwilligster bieden om zich snel 

bij Scouting te laten thuis voelen?

vrouwelijke vrijwilligers workshopweekend meiden
Welke ervaringen hebben jullie met vrijwilligsters 

van buiten?
Wat zijn dilemma’s die je tegenkomt bij je al 

aanwezige vrouwelijke vrijwilligsters?

vrouwelijke vrijwilligers vrouwelijke vrijwilligers
Wat voor praktische zaken kunnen vrouwen helpen 

om actief te worden/ zijn/ blijven binnen 
Scouting?

Wat kunnen we doen in de promotie om meer 
vrouwelijke vrijwilligsters te vinden en binden?

vrouwelijke vrijwilligers vrouwelijke vrijwilligers
Op welke plekken zouden we vrouwelijke 

vrijwilligers kunnen werven?
Hoe maken we vrouwen in het bijzonder wegwijs in 

alle mogelijkheden binnen Scouting?



mindset meiden Mindset meiden
Wat zouden wij kunnen doen om meer vrouwelijke 

vrijwilligers enthousiast te maken voor meer 
beleidsmatige rollen en functies?

Welke redenen die vrouwen aangeven om niet 
actief te worden, zouden we als Scouting kunnen 

wegnemen of verminderen?

mindset meiden mindset meiden
Wat zou jij ervan vinden als we bij benoemingen 

vrouwen voorrang geven?
Hoe zorgen we ervoor dat mannen en vrouwen 

daadwerkelijk gelijk worden beoordeeld? 
Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij de beoordeling van vrouwen meer wordt 

gekeken naar de ervaring en bij mannen naar het potentieel.

mindset meiden mindset meiden
Hoe zouden we de neiging van mensen om gelijken 
te zoeken in het algemeen kunnen beïnvloeden om 

meer diversiteit te krijgen?

Hoe kunnen we vacatures vrouw-uitnodigender 
opstellen?

mindset meiden mindset meiden
Hoe beoordeel je Scouting op 

vrouwvriendelijkheid? En wat zouden kunnen doen 
om dit oordeel (nog) verder te verhogen?



meiden in scouting op si meiden in scouting op si
Welke workshop zou je wel eens alleen met meiden 

of vrouwen willen volgen?
Welke gave activiteit zou je ‘Girls only’ willen 

maken?

meiden in scouting op si meiden in scouting op si
Welke workshop over meiden in scouting zou je 
jongens of mannelijke vrijwilligers gunnen?

Hoe maken we de Scout-In vrouwvriendelijker?

meiden in scouting op si meiden in scouting op si
Welke workshop over Meiden in Scouting mag niet 

ontbreken?
Welke vrouwelijke artiest(en) zouden jullie wel 

willen uitnodigen?

meiden in scouting op si meiden in scouting op si
Welke bijzondere vrouwen zou je wel eens willen 

horen spreken?



rolmodel Rolmodel
Hoe kan ik meiden meer ruimte geven om hun 

verhaal of mening te delen?
Hoe kan ik meiden ruimte geven om het oneens met 
iemand te kunnen zijn, zonder daarbij minder ‘lief 

of aardig’ gevonden te hoeven worden?

rolmodel rolmodel
Hoe kan ik meiden trotser laten zijn op wat ze 

kunnen en de leiding te nemen?
Hoe kan ik meiden stimuleren om meer risico te 

nemen, schaamte en angsten te overwinnen?

rolmodel rolmodel
Hoe kan ik er voor zorgen dat meiden alleen 

sorry zeggen wanneer het echt nodig is?
Hoe maak ik vrouwelijk leiderschap meer 

zichtbaar?

rolmodel rolmodel



Ambassadeur ambassadeur
Waar zou ik Meiden in Scouting meer in de 

spotlight willen zetten?
Op welke plekken binnen Scouting zou ik meer 

vrouwen en meiden willen zien?

ambassadeur ambassadeur
Wat zou ik zelf kunnen doen om ‘inclusiever’ te 

zijn?
Welke rol zie ik voor mij zelf weggelegd?

ambassadeur ambassadeur
Wat zou ik morgen al kunnen doen om iets in 

beweging te zetten?
Aan wie ga ik dit verhaal over meiden in scouting 

vertellen?

ambassadeur ambassadeur



meidendag meidendag
Op welke manier zou jij internationale meidendag 

willen vieren?
Waarmee zouden we groepen verleiden om op de 

internationale meidendag te komen?

meidendag meidendag
Aan wat voor praktische zaken moeten we denken 

bij de organisatie van de meidendag?
Hoe geven de internationale meidendag ook 

betekenis voor jongens?

meidendag meidendag
Wie zou je willen uitnodigen voor de 

internationale meidendag?
Wat voor ludieks zou je kunnen bedenken 

voor deze dag?

meidendag meidendag


