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9. Rapportage activiteitenplannen 2014 
 
Inleiding 
Scouting Nederland heeft de afgelopen jaren te kampen met een afnemend aantal leden en 
Scoutinggroepen. Scouting heeft zich daarom de komende jaren ten doel gesteld actief beleid te 
voeren om het tij te keren: de groeistrategie. De groeistrategie bestaat uit drie componenten: 
 

 
 
 
1.  Versterking kwaliteit groepen: deze versterking vindt plaats op de vijf succesfactoren die van 

belang zijn gebleken voor groepen om goed te kunnen functioneren: Spel, Vrijwilligers, 
Accommodaties & materiaal, Bestuur & organisatie en Financiën. 

2.  Vergroting marktaandeel jeugdleden: we willen kwantitatieve groei stimuleren door 
gebiedsgericht in te zetten op toename van het aantal jeugdleden.  

1. Branding: branding van het merk Scouting om de kennis, houding en het gedrag van (ouders 
van) potentiële leden, vrijwilligers en de belangrijkste stakeholders ten opzichte van Scouting 
positief te beïnvloeden. 

 
De activiteitenplannen van de landelijke organisatie zijn beschreven aan de hand van deze drie 
componenten, aangevuld met enkele activiteiten die horen bij de ‘reguliere’ dienstverlening en 
activiteiten. Dit in tegenstelling tot eerdere activiteitenplannen, die waren ingedeeld per 
organisatieonderdeel. Per component is in een schema weergeven welke activiteiten een bijdrage 
leveren aan dat thema. In de matrix wordt in de eerste kolom aangegeven welk onderdeel van de 
landelijke organisatie voor uitvoering van de benoemde activiteit zorgt.  
 
Het inzetten op een gerichte groeistrategie heeft consequenties voor de keuzes die gemaakt worden 
en wat we met de beschikbare middelen en capaciteiten wel en niet kunnen doen. Om helder te 
maken wat de vereniging hierin wel en niet kan verwachten is aan het activiteitenplan een lijstje 
toegevoegd over de dienstverlening en activiteiten die vanuit de landelijke organisatie niet meer 
gedaan kunnen worden. 
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9.1 Versterking kwaliteit groepen 
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9.2 Vergroting marktaandeel jeugdleden 
 

 



Agenda landelijke raad – 13 juni 2015 71 
 

 
 
 



Agenda landelijke raad – 13 juni 2015 72 
 

9.3 Branding 
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9.4 Reguliere dienstverlening en activiteiten 
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Bijlage 10: Rapportage P&O 2014 van het landelijk servicecentrum 
 

► Personeelsbestand 
 
 
 
 
 
 
 

► Het overzicht heeft betrekking op de medewerkers van het 
landelijk servicecentrum met een vaste of tijdelijke 
arbeidsovereenkomst, inclusief projectmedewerkers (waaronder 
enkele zzp’ers).  

► De gemiddelde leeftijd op 31 december 2014: 43,6 jaar  
(2013: 42,7 jaar). 

► Het gemiddelde aantal dienstjaren bedroeg op  
31 december 2014: 8,4 dienstjaren (2013: 7,9 jaren). 

► Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in 2014: 6,2% 
(2013: 6,5%).  

 
Personeelsbestand per 31 december 2013: 

Leeftijd Totaal aantal Vrouwen Mannen 
  Parttime Fulltime Parttime Fulltime 

15 tot 25 jaar   2  1    1 
25 tot 35 jaar 12   3 4 1 4 
35 tot 45 jaar 13   6 1 3 3 
45 tot 55 jaar 13   6 1 4 2 
55 tot 65 jaar  11   7  1 3 

Totaal: 51 23 6 9 13 
 
De medewerkers vertegenwoordigden totaal 37,2 fte, als volgt opgebouwd: 
-  22.15 fte vaste contracten; 
-  11,28 fte tijdelijke contracten; 
-     3,77 fte tijdelijke contracten op projectbasis (incl. zzp’ers). 
Hierin is 1,9 fte vervanging wegens ziekte inbegrepen (dus 35,3 fte inzetbaar). 

 
Personeelsbestand per 31 december 2014: 

Leeftijd Totaal aantal Vrouwen Mannen 
  Parttime Fulltime Parttime Fulltime 

15 tot 25 jaar 1  1   
25 tot 35 jaar 13 7 2  4 
35 tot 45 jaar 11 6 1 2 2 
45 tot 55 jaar 12 5 1 4 2 
55 tot 65 jaar 12 7  3 2 

Totaal: 49 25 5 9 10 
 
De medewerkers vertegenwoordigden totaal 34,5 fte, als volgt opgebouwd: 
- 23,1 fte vaste contracten; 
-   7,9 fte tijdelijke contracten; 
-    3,5 fte tijdelijke contracten op projectbasis (incl. zzp’ers). 
Hierin is 0,7 fte vervanging wegens ziekte inbegrepen (dus 33,8 fte inzetbaar). 
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Mutaties gedurende het jaar 2014: 

Omschrijving Aantal Vrouwen Mannen 
31 december 2013 51 29 22 
In dienst 7 4 3 
Uit dienst 9 3 6 
31 december 2014 49 30 19 

 

► Stagiairs 

 

► Ziekteverzuimcijfer 
 
 

 

7 studenten hebben stage gelopen of een afstudeerproject gedaan 
op het gebied van HRM vrijwilligersbeleid, Scouting Academy, 
groepsontwikkeling, ICT, veiligheidskunde, Scoutinglandgoed. 
 
Het ziekteverzuimpercentage is 0,3% gedaald ten opzichte van 2013. 
Het percentage is als volgt opgebouwd: 

- kort verzuim  0,62% 
- middel verzuim  0,84% 
- lang verzuim  4,74% 

  6,20% 

 


