
Agendapunt Scouting 2025 & Ondersteuningsaanbod voor regio’s en groepen 

 

De projectgroep #scouting2025 wil op een participatieve manier het verenigingsbeleid vormgeven. 

Aan alle regio’s is gevraagd om in de maand september een avond te prikken voor een echt 

kampvuur. De kampvuurbijeenkomsten waren onder meer bedoeld om het draagvlak voor het 

meerjarenbeleid te vergroten en ook om expliciet de visie van jongeren mee te nemen in dit beleid. 

Marijke en Fedde vragen naar de ervaringen van de kampvuurbijeenkomsten. 

 

De regio’s Klein-Gelderland, Eindhoven, Rond de Rotte en (Robert-Jan) spreken van een geslaagde 

bijeenkomst. Hoewel het moeilijk leek om deelnemers te mobiliseren, was de opkomst vaak 

onverwacht hoog. Waarschijnlijk had het ermee te maken dat jongeren op andere manieren en via 

andere kanalen (facebook, snapchat etc) met elkaar communiceren. Ze zijn bovendien niet zo van het 

vooraf aanmelden, maar besluiten vaak op het laatste moment om te gaan. Het programma was leuk 

en interactief. Een veelvoorkomende vraag van deelnemers was: hoe krijgen we terug wat er nu naar 

voren is gekomen? Behalve dat de input wordt verwerkt in het voorstel aan de LR (Marijke), is een 

bedankje achteraf op zijn plaats (voorstel Robert-Jan). 

 

Voor andere regio’s was de planning van de bijeenkomsten te kort na de zomervakantie. Bovendien is 

september sowieso al een drukke periode. Of er was onvoldoende belangstelling. In veel regio’s is de 

bijeenkomst daarom niet doorgegaan. Marijke nodigt iedereen uit om toch alsnog een 

kampvuurbijeenkomst te houden, ook al levert deze geen directe input meer op voor het voorstel van 

de LR. Het is namelijk ook een gelegenheid om te experimenteren met participatieve werkvormen. 

Bovendien kun je leden zo meenemen in het meerjarenbeleid.  

 

Hoe verder? In december 2015 worden de hoofdlijnen van het meerjarenbeleid voorgelegd aan de LR. 

In 2016 wordt dit beleid verder uitgewerkt en gekoppeld aan twee andere hoofdthema’s: financiën en 

ondersteuning.  

Om de verbinding met deze drie hoofdthema’s te maken, wordt in maart 2016 een soort van 

‘werkatelier’ georganiseerd. Daaropvolgend vindt in april een discussie plaats over de noodzakelijke 

ondersteuning aan de groepen en regio’s om het beleid te realiseren, binnen de financiële kaders. 

Daarin komt uiteraard ook de rol van de regio aan de orde. Ook hierbij wordt gekozen voor 

participatieve aanpak, waarbij nadrukkelijk ook jongeren (als de vrijwilligers van de toekomst) worden 

betrokken. In juni 2016 krijgt de LR vervolgens het definitieve beleidsplan voorgelegd. In het najaar 

wordt vervolgens de slag gemaakt om dit beleidsplan te vertalen naar regio’s en groepen. Gedacht 

wordt aan inspiratiebijeenkomsten, maar verder ligt het nog helemaal open. Fedde vraagt om 

suggesties.  

 

Suggesties die ter plekke naar voren komen: 

- Koppelen aan Scoutiviteit of regionale Scout-Ins 

- Combinatie regioraad/inspiratiebijeenkomst (praktisch: hoef je niet alleen te rijden en meteen 

scheiding tussen bestuurders en andere leden waardoor het geen 

bestuurdersaangelegenheid wordt) 

- Via kampuurbijeenkomsten is info gehaald, via kampvuurbijeenkomsten terugkoppelen 

- Ook kamvuurbijeenkomsten met explorers en nieuwe leiding 

- Ook rechtstreekse terugkoppeling vanuit LB richting stam en explorers: wat is gedaan met hun 

inbreng 



- Direct contact regio > groep 

- Ruimte voor vernieuwing 

- Goede gesprekken 

- Themaspelbijeenkomsten voor speltakken rondom meerjarenbeleid, bv opkomst rondom 

thema diversiteit 

- Verhalen verzamelen: wat doen jullie aan… 

- Focus op jonge generatie! 

- Infrastructuur van vereniging moet kloppen (denk aan continuïteit regio’s) 

 

 

 

 

 


