Extra middelen t.b.v. bespreking
agendapunt 11 #Scouting2025

Beste leden en plaatsvervangend leden van de landelijke raad,
De deelnemers aan de Ondersteuningsconferentie #Scouting2025 en de leden van de
Klankbordgroep #Scouting2025 hebben de wens geuit om extra middelen te ontwikkelen voor de
bespreking van agendapunt 11 van de landelijke raad over de toekomstvisie #Scouting2025.
Hiervoor zijn drie praktische tools uitgewerkt die je kunt gebruiken tijdens de regioraad:
1. Kort filmpje op www.scouting.nl/2025 en bij de stukken online, waarin in een paar minuten het
hele proces van de ontwikkeling van de toekomstvisie met de vereniging in beeld wordt gebracht.
2. Presentatie over het agendapunt #Scouting2025 (geïntegreerd in de presentatie behorend bij
deze landelijke raad).
3. Aantal werkvormen om op een Scouting-like wijze de inhoud van het agendapunt te bespreken.
Deze werkvormen worden op de volgende pagina’s uitgelegd. De bijbehorende materialen vind je
ook op www.scouting.nl/2025.
Laat je inspireren door een collega LR-lid
Mocht je nog andere informatie willen ter voorbereiding op je eigen regioraad, of er even met een
collega LR-lid over van gedachten willen wisselen, dan mag je contact opnemen met onderstaande
mensen.
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Scouting daagt jou en alle andere scouts in Nederland uit om dit toekomstbeeld samen verder vorm te
geven. Doe je mee?
We wensen je een goede regioraad toe.
Met vriendelijke groet,

Projectgroep #Scouting2025
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Werkvormen bespreken landelijke raadsstuk #Scouting2025
Doel:
 Vrijwilligers binnen de regio informeren over de huidige stand van zaken rondom de toekomstvisie
#Scouting2025.
 Samen nadenken over beelden en gevolgen voor het eigen werk. De stip op de horizon is
bepaald, de weg ernaar toe is nog deels onbekend.
 Advies meegeven aan de afgevaardigden vanuit de regio naar de landelijke raad over het voorstel
Van toekomstvisie naar praktijk #Scouting2025
Suggestie Film en presentatie
Materialen: beamer, laptop, presentatie en filmpje (te vinden www.scouting.nl/2025 en bij de stukken
online).
Praat met elkaar verder over de reacties en vragen die er leven.
Suggestie 2: Foto-gesprek
Materialen: print de 20 foto’s van de website (zie www.scouting.nl/2025) 3 of 4 keer. Je kunt ook zelf
verschillende foto’s uit tijdschriften kiezen.
Toelichting: #Scouting2025 betekent niet dat alles anders moet of dat we compleet andere dingen
gaan doen. Het gaat vooral om focus en versterken wat al past in de richting die we op willen. Ook
binnen jullie activiteiten zitten al genoeg aanknopingspunten voor 2025.
Opdracht: kies uit de foto’s 1 foto waar jij in je eigen groep een goed voorbeeld ziet die aansluit bij de
toekomstvisie #Scouting2025. Deel dit voorbeeld in groepjes van 3 of 4 personen.
Suggestie 3: Participatief werken
Materialen: flipover en stiften.
Toelichting: we zijn op een nieuwe manier aan de slag gegaan om te komen tot de toekomstvisie.
Belangrijk uitgangspunt was participatie. Ook in de samenwerkingsuitgangspunten voor de toekomst
is dit een belangrijk thema. De beelden bij participatie kunnen erg verschillen. Daarom willen we er in
groepjes van 3-4 samen bij stilstaan. Bedenk voor jezelf een activiteit (van het afgelopen jaar) waarbij
naar jouw mening participatie of participatief werken een belangrijk uitgangspunt was. Deel deze met
je buurman/-vrouw.
Opdracht: benoem vervolgens met elkaar welke kenmerken en/of waarden dit proces had (in tweetal)
Na afronding plenair het overzicht maken. Ieder groepje noemt haar kenmerken, waarbij alleen
aangevuld mag worden en niet herhaald.
Suggestie 4: Afrondende stap
De tijd vliegt voorbij en er kan nog veel meer gezegd en gedeeld worden over de nieuwe werkwijze.
Eerst is de landelijke raad aan zet om besluiten te nemen, maar vrij snel daarna gaan we aan de slag
met de plannen voor 2017. Met alles wat je nu gehoord hebt, willen we iedereen de gelegenheid
geven om, als afronding, met elkaar te delen welke kansen je komend jaar ziet vanuit je eigen team
om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Met andere woorden: welk kleine stapjes kun je als
eerste oppakken?
Vraag:
Welk kleine stapjes kun je als eerste oppakken? We gaan de kring rond en iedereen mag er 1
noemen.
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