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Jeugd- en jongerenparticipatie

Het landelijk bestuur verzoekt de landelijke raad in te stemmen met de vraag aan besturen
binnen de vereniging op lokaal, regionaal en landelijk niveau om:
 Actief jongeren te werven voor en een plek te geven binnen besturen.
 Jeugdleden en jongeren actief te betrekken bij het maken van beleid op alle
niveaus.
 Actief de ervaringen te delen, zodat anderen ervan kunnen leren en erdoor
geïnspireerd raken.
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Jeugd- en jongerenparticipatie

Tijdens het meningsvormende deel van de landelijke raad van december 2016 stond het thema
jongerenparticipatie centraal. Dit thema is een logisch gevolg van de beweging om binnen de
vereniging meer participatief tot besluiten te komen. In een jeugd- en jongerenvereniging waar het
overgrote deel van de vrijwilligers jonger is dan 25 jaar betekent participatie nagenoeg automatisch
ook jongerenparticipatie. Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad de volgende beleidslijn vast te
stellen naar aanleiding van het meningsvormende deel van de landelijke raad van december 2016.
Jongerenparticipatie binnen alle niveaus van Scouting Nederland
Binnen de spelvisie SCOUTS is de participatie van jeugdleden binnen het eigen speltak op basis van
de doorlopende leerlijn een essentieel onderdeel voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden en
leiderschap bij jeugdleden. Dit krijgt vorm in de participatieladder: van informeren bij bevers, via
raadplegen bij welpen, adviseren bij scouts en coproduceren bij explorers, tot (mee)beslissen bij de
roverscouts.

Bij het opstellen van de toekomstvisie is sterk ingezet op een brede participatie vanuit alle lagen van
de vereniging. Ook zijn jeugdleden en jonge vrijwilligers expliciet uitgenodigd mee te praten over hun
visie op Scouting. Daarnaast hebben de jeugdleden en jongeren een belangrijke plek gekregen bij het
invullen van het meerjarenbeleid tijdens bijvoorbeeld de kampvuurbijeenkomsten.
Een element van het meerjarenbeleid 2017-2019 is het versterken van besturen binnen de vereniging
onder andere door het project Bestuursontwikkeling. Een sterk bestuur betrekt niet alleen jongeren bij
het opstellen van het beleid, maar geeft hen ook een plaats bij de besluitvorming en de aansturing van
de organisatie. Hierdoor wordt de participatieladder breder toepasbaar binnen de vereniging.
Scouting Nederland vraagt de besturen binnen de vereniging op lokaal, regionaal en landelijk niveau
om:
 Actief jongeren te werven voor en een plek te geven binnen besturen.
 Jeugdleden en jongeren actief te betrekken bij het maken van beleid op alle niveaus.
 Actief de ervaringen te delen, zodat anderen ervan kunnen leren en erdoor geïnspireerd
raken.
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