Landelijk team Communicatie

Bepaal je doelgroep: Methode Sven en Eva

Methode Sven en Eva
Splits de groepen in groepjes van 4 tot 5 personen; ieder groepje krijgt 3 opdrachten:
• Iedereen vertelt waarom hij of zij lid is van jullie Scoutinggroep, wat jullie Scoutinggroep voor
hem of haar betekent en wat hij of zij geleerd heeft.
Tip: iedereen zet dit op een A5’je met daarbij zijn/haar foto. Die hang je op in het gebouw of je
maakt het onderdeel van je website.
• Stel je voor: Sven van 11 komt bij scouts kijken en vraagt: waarom zou ik lid worden van jullie
groep? Wat kan Scouting (deze groep) voor mij betekenen en wat kan ik er leren? Bespreek
dit in het groepje en schrijf het op flip-overpapier.
• Stel je voor: Eva van 21 komt bij de groep kijken en vraagt: waarom zou ik leiding worden bij
jullie groep? Wat kan Scouting (deze groep) voor mij betekenen en wat kan ik er leren?
Bespreek dit in het groepje en schrijf het op flip-overpapier.
Daarna volgt discussie met de hele groep:
• Flip-overvellen ophangen en met elkaar proberen tot een antwoord voor Sven en Eva te
komen waar jullie met de hele groep achter staan.
• Willen dat jullie dat Sven en Eva lid worden? Waarom willen jullie dat?
• Willen jullie dat er veel meer Svens en Eva’s lid worden van jullie groep? Waarom dan? Als je
niet wilt dat er veel meer Svens en Eva’s lid worden van jullie groep, waarom dan niet? De
discussieleider vraagt door bij ieder antwoord, net zo lang tot er geen waarom-vraag meer is
te stellen. Als iemand bijvoorbeeld stelt dat er meer Svens lid moeten worden, omdat er te
weinig leden zijn om teamspelen met de scoutstroep te doen, vraagt de discussieleider door
waarom dat belangrijk is. Zo kom je uiteindelijk bij het antwoord op de vraag waarom jullie
groep wil groeien. Of waarom niet.

Voettekst

1

