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Samenleving 
1. Ga bij de gemeenteraadsverkiezingen eens na welke partij het 

meeste doet voor Scouting? Benader de partijen: hebben ze erover 
nagedacht? 

2. Speel voor ‘klaar-over’ bij een school.  
3. Wat zijn de specifieke problemen in jullie wijk? Maak een project 

over het verbeteren van de veiligheid in je wijk. 
4. Adopteer een monument met je afdeling. Onderhoud het en leer 

waar het monument voor is opgericht. 
5. Werk mee aan een kindervakantieweek of werk mee aan een 

Jantje Beton-zomerkamp. 
6. Doe een project rondom vluchtelingen: neem een asielzoeker van je eigen leeftijd op in je 

afdeling of organiseer een middag voor de kinderen van een AZC of begeleid een 
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker (AMA) met inburgeren.  

7. Doe eens iets voor minderbedeelden: bezoek een daklozenproject of organiseer een opkomst 
met enkele gehandicapten. 

8. Hoe zit het met jouw inspraak in de groep? Bestudeer de wet- en regelgeving en handel ernaar. 
Hoe is de inspraak voor explorers eigenlijk geregeld binnen Scouting Nederland? Bestudeer het 
huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en handel ernaar. 

9. Leer gebarentaal. 
10. Adopteer met de afdeling een kind in een derdewereldland, bijvoorbeeld Plan Nederland.  
 
Of doe één van de projecten, die je ook voor je maatschappelijke 
stage kunt gebruiken: 
 
11. Neem deel aan de jeugd- of jongerenraad van de gemeente. Vanuit de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) zijn gemeentes verplicht om meer aan participatie van de burger te 
doen. Zij willen ook heel graag aan jongerenparticipatie doen en dat kan o.a. via een 
Jongerenraad. Je leert hier zelf erg veel van. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website voor Jongerenraden: www.jongerenraden.com.  

12. Ga een samenwerking aan met een niet-Scoutingorganisatie in je stad of dorp, help bijvoorbeeld 
eens mee in een wijkcentrum. Op www.maatschappelijkestage.nl staan heel veel voorbeelden 
van projecten. Je kunt ook contact opnemen met de stagemakelaar in je stad of dorp: hij of zij 
weet precies welke mogelijkheden tot samenwerking er zijn. Je komt dan meteen op een goed 
idee dat bij jou of je afdeling past.  

13. Help mee met het opknappen van een gebouw in je buurt, bijvoorbeeld een school of buurthuis 
of bied aan om een bestaande speeltuin een nieuwe lik verf te geven. Wist je dat er ieder jaar 
een landelijke dag is voor dit soort activiteiten: NL DOET. Ieder voorjaar (in maart) organiseert 
het Oranjefonds NL DOET. Je kunt je aanmelden via de website www.nldoet.nl om ergens een 
dag te gaan klussen. Ook kun je (in overleg) je eigen groep aanmelden als klusplek. Je groep 
zal heel blij zijn met dit initiatief want het levert, naast extra handen van niet-scouts en wellicht 
wat subsidie van het Oranjefonds, veel extra publiciteit voor de groep op. En jij hebt er weer een 
paar uurtjes bij voor je maatschappelijke stage.  

14. Werf een aantal allochtone jongeren in je afdeling, bijvoorbeeld door een opkomst met 
allochtone jongeren uit je wijk te organiseren. Voor een maatschappelijke stage kun je hiervoor 
contact opnemen met de welzijnsorganisatie in jouw buurt: het opbouw- of jongerenwerk.  

15. Bied aan om op een vast tijdstip bij een bejaarde de krant voor te lezen of bied aan bij een 
zorginstelling om aan bejaarden een koffie of thee te serveren. Kijk in de vacaturebank voor 
maatschappelijke stageklussen. Alle organisaties voor ouderen zijn hierin te vinden. Ze 
ontvangen graag jongeren om hun bewoners een leuke middag te bezorgen.  
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16. Doe eens iets leuks met je eigen hobby voor anderen: leer ouderen sms'en, chatten of mailen of 
werk mee aan de ziekenhuisradio. Het Rode Kruis en andere organisaties organiseren 
regelmatig ‘mobieltjesprojecten’ of instructiemiddagen voor het werken met de computer. Heel 
leuk om te doen!  

17. Ga babysitten bij een alleenstaande ouder, zodat hij/zij eens de deur uit kan. 
18. Neem deel aan het jongerendebat van de gemeente.  
19. Kom uit het bos! Breng Scouting voor het voetlicht in krant, radio of tv of maak een promotiefilm 

over je groep.  
20. Doe een project rondom zinloos geweld of 4 en 5 mei. Scouting Nederland is altijd betrokken bij 

de Nationale Dodenherdenking, niet alleen bij de kranslegging op de Dam in Amsterdam. Maar 
ook op lokaal niveau dragen veel Scoutinggroepen een steentje bij. Informeer bij je groep naar 
de mogelijkheden of kijk op www.scouting.nl. 

21. Doe mee aan een collecte voor een goed doel. Op www.goededoelen.nl staan alle goede 
doelenorganisaties bij elkaar. Kijk maar eens wat jou het meest aanspreekt. Je kunt het 
collecteren voor Jantje Beton gebruiken voor je maatschappelijke stage, maar voor je insigne 
wordt van je verwacht dat je met een andere collecte meedoet. Je kunt overigens ook in je eigen 
omgeving inhaken bij een initiatief.  
Tip: een rooster van alle collectes vind je op www.cbf.nl/Collecten/collecteroosters-landelijk.php.  

22. Organiseer de actie Schoenmaatjes (www.edukans.nl)’, de actie ‘Gered gereedschap’ 
(www.geredgereedschap.nl) in je groep of zet een speelgoedactie op touw voor bijvoorbeeld 
Oost-Europa.  

23. Doe mee aan een actie van Unicef, WNF, Amnesty International, Novib, Greenpeace, Serious 
Request of aan een noodhulpproject. Serious Request is een samenwerking tussen 3FM en het 
Nederlandse Rode Kruis waar al veel Scoutinggroepen aan mee hebben gedaan.  

24. Vriendendienst: sommige jongeren hebben door ziekte geen of nauwelijks vrienden. Bied je aan 
en ga gezellig shoppen, spelletjes spelen of naar het zwembad.  

25. Meld je aan als vrijwilliger bij de voedselbank.  
 


