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Factsheet #Scouting2025 
 
Uitkomsten Onderzoek toekomstvisie #Scouting2025 
 
Respons 
Aantal groepen   215 
Aantal respondenten    884 
 
Scouting kan ervoor kiezen om de 5 thema’s van #Scouting2025 één voor één of tegelijk op te 
pakken. Wat heeft jouw voorkeur? 
Alle thema’s tegelijk, waarbij je als groep zelf steeds     46,7 % 
één thema kiest waar je het liefst mee aan de slag gaat. 
Per jaar één thema aanpakken met de hele vereniging    24,5 % 
Alle thema’s tegelijk door de Scoutinggroep     14,3 % 
Geen voorkeur of idee        14,6 % 
 
Bij het bedenken van concrete doelen om aan de toekomstvisie te werken, kan mijn groep/regio hulp 
gebruiken.  
Deels mee eens    45,5 % 
Mee eens     34,6 % 
Niet mee eens     13,7 % 
Weet niet      6,1 % 
 
Mijn groep heeft voldoende ruimte om de toekomstvisie in het eigen groepsbeleid te vertalen. 
Deels mee eens    42,8 % 
Mee eens     38,5 % 
Niet mee eens     10    % 
Weet niet       8,7 % 
 
Met wie zou jij in de toekomst meer of beter willen samenwerken? 
Met andere groepen in de regio   60,7 % 
Met ouders van jeugdleden   60,4 % 
Met externe mensen/organisaties  55,1 % 
Met leidinggevenden in de groep  39,4 % 
Met bestuursleden in de groep   36,9 % 
 
Welke vormen van ondersteuning zouden jouw groep hierbij kunnen helpen? 
Gebruik maken van voorbeelden uit andere groepen  57,9 % heel belangrijk (36 % beetje) 
Ondersteuningsproducten die niet helemaal ‘af ’ zijn  49,3 %         (39,7 % beetje) 
Kant en klare ondersteuningsproducten    48,7 %   (36,9 % beetje) 
Deskundigheidsontwikkeling     47,7 %   (41,7 %beetje) 
Spiegel voorhouden      44,7 %   (42,9 % beetje) 
Iemand aan wie je persoonlijk vragen kunt stellen  43 %   (42,9 % beetje) 
Filmpje op internet      27 %   (54,8% beetje) 
Inspiratie bijeenkomst (bv TEDx)    24,3 %   (53,1 % beetje) 
 
 
 
Andere conclusies 

• 80 % deelnemers enquête wist al wat #Scouting2025 was 
• 67% vindt externe netwerken erg belangrijk (93% inclusief de mensen die dit deels vinden) 
• 85 % is trots op Scouting en draagt dit uit 

 
 
 
 
 


