
 

 
 
 
 
 
 
 
© Scouting Nederland,  februari 2017 

Scouting en gemeentelijk beleid 

Scouting en lobbyen  

 

 
 
Scoutinggroepen staan niet alleen in de samenleving. Scouting heeft de overheid en de maatschappij 
nodig, maar de maatschappij is ook gebaat bij Scouting. Het Scoutingprogramma levert een 
belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van jeugd en jongeren en daarmee aan het lokale 
jeugdbeleid van de gemeente.  
 
Op verschillende momenten heb je de lokale overheid nodig. Het kan zijn dat je groep subsidie 
ontvangt of op zoek is naar een nieuwe locatie voor een clubhuis. Of misschien wil je wel meer 
toegankelijke speelruimte of ondersteuning bij deskundigheidsbevordering. Soms is het hiervoor nodig 
om te lobbyen. Het bijgaande stappenplan is bedoeld als handreiking bij de lobby.  
 
Lobbyen: wat is dat? 
Lobbyen betekent dat je vanuit je belang probeert het besluitvormingsproces van een ander te 
beïnvloeden. Voor de lobby zoek je medestanders, heb je contact met de juiste medewerkers bij de 
lokale overheid en de politieke partijen en probeer je hen ervan te overtuigen om je punten in het 
lokale beleid op te nemen. Je bevind je hierbij in een afhankelijke positie: je hebt hen nodig om je doel 
te bereiken. Maar de overheid is ook afhankelijk van jou: je vertegenwoordigt een belangrijke 
achterban en je bent specialist op het gebied van jeugd en jongeren. Je hebt elkaar dus nodig. 
 
Om sterk te staan is het van belang om de krachten te bundelen met andere Scoutinggroepen in je 
gemeente en te zorgen voor een heldere boodschap. Ook kan het handig zijn samen met andere 
jeugdorganisaties op te trekken: samen waar het kan, apart waar het moet. Voor een goed resultaat is 
het zaak om bij de lobby positief en planmatig te werk te gaan en te streven naar een win-win 
verhouding met je gesprekspartners. Het 7-stappenplan kan je daarbij behulpzaam zijn. 
 
7 stappen voor een politieke lobby 
 
1. Benader je collega scouts en stem af 

 Benader de andere Scoutinggroepen in je gemeente om samen op te trekken richting de 
lokale politiek. Denk hierbij ook aan Scoutinggroepen met een regionale functie met veel 
kinderen uit je gemeente, zoals sommige waterscoutinggroepen of groepen voor scouts met 
een beperking 

 Maak afspraken over planning en een taakverdeling. 

 Zorg voor één aanspreekpunt of woordvoerder namens Scouting, zeker als er meerdere 
groepen in je gemeente zijn. 

 
2. Welke onderwerpen zijn voor jullie belangrijk? 

 Als startpunt kun je de algemene aandachtspuntenlijst gebruiken die is opgesteld door 
Scouting Nederland (zie onder).  

 Inventariseer welke wensen en behoeften er nog meer leven bij de groepen in de gemeente. 

 Denk niet alleen na over de knelpunten, maar ook over mogelijke oplossingen. 
 
3. Ga na of je met andere organisaties kunt samenwerken? 

 Natuurlijk lobby je gezamenlijk met de andere Scoutinggroepen in je gemeente, maar 
sommige onderwerpen kunnen ook voor andere organisaties belangrijk zijn. Naast jeugd- en 
jongerenorganisaties kun je denken aan de sport, natuurorganisaties en andere 
vrijwilligersorganisaties. 

 Welke organisaties hebben (deels) dezelfde aandachtspunten? Neem contact met hen op en 
bespreek mogelijkheden om samen te werken. Kijk naar gezamenlijke belangen.  
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 Zijn er andere medestanders waar je iets aan kunt hebben? Denk bijvoorbeeld aan een 
jongerenraad of een vrijwilligerssteunpunt. 

 
4. Informeer naar de procedures  

 Ga na hoe de besluitvorming rond bepaalde onderwerpen georganiseerd is. Wat is de 
begrotingscyclus van de gemeente, hoe is de planning rond verkiezingen of wanneer worden 
welke beleidsonderwerpen behandeld.  

 Ga na wie verantwoordelijk is voor de onderwerpen die je onder de aandacht wilt brengen. 
Welke wethouder is portefeuillehouder, is er een verantwoordelijk ambtenaar en wie zijn er bij 
de lokale politieke partijen bij betrokken.  

 Informeer hoe en wanneer je onderwerpen kunt inbrengen. 

 Neem het collegeprogramma door om na te gaan hoe men met voor Scouting belangrijke 
thema’s omgaat.  

 
5. Bepaal hoe en wanneer je de lokale partijen wilt informeren 

 Maak op basis van bovenstaande inventarisaties een definitieve aandachtspuntenlijst en 
bepaal of en met wie je eventueel samenwerkt. 

 Ga na welke beleidspunten/activiteiten voor de gemeente van groot belang zijn. Zeker op het 
gebied van jeugd, jongeren en vrijwilligersparticipatie levert Scouting een belangrijke bijdrage. 
Stem je (positieve) lobby hierop af. Houdt bij het opstellen van je boodschap rekening met de 
visie/verkiezingsprogramma van de partij. De ene partij is bijv. erg gefocust op het milieu, de 
andere meer op het nemen van eigen verantwoordelijkheid.  

 Maak een taakverdeling en een tijdspad. Houd rekening met de planning van de overheid, met  
inspraakmogelijkheden en met gangbare kanalen waarlangs zij informatie vergaren. Verzin 
zelf nog andere manieren.  

 Bepaal hoe je de lokale partijen wilt informeren. Alleen per brief of ook via persoonlijk contact? 

 Besteed de meeste aandacht aan de grote partijen, maar vergeet de kleintjes niet; zeker niet 
als ze deel uitmaken van het College van B & W. Houd ook rekening met ervaringen die je al 
hebt met partijen of raadsleden. 

 Neem PR op in het plan. Maak eventueel een persbericht. 
 

6. Doe zoveel mogelijk via persoonlijk contact 

 Scouting Nederland heeft een folder over Scouting en lokaal beleid waarmee je partijen kunt 
benaderen, maar er gaat niets boven persoonlijk contact. Overhandig de folder zelf of licht de 
folder toe in een gesprek. 

 Wees zuinig op goede contacten en probeer die uit te breiden en te onderhouden. Ga na 
welke relaties je Scoutinggroep al heeft met de lokale politiek of de ambtelijke organisatie en 
benader hen. Denk hierbij ook aan ouders en oud leden.  

 Schenk aandacht aan representativiteit. Zorg voor de juiste vertegenwoordiger(s). Een 
enthousiast iemand die goed het woord kan voeren en de boodschap op de juiste wijze kan 
verpakken. 

 Ga na of je op een vergadering een presentatie kan geven over Scouting in het algemeen 
waarbij je ook jullie aandachtspunten voorlegt. 

 Je aandachtspunten worden nog sprekender door ambtenaren, collegeleden of politieke 
partijen uit te nodigen bij een opkomst zodat ze aan den lijve ondervinden wat Scouting is. 

 
7. Informeer ook anderen over je standpunten 

 Laat ook de (kader)leden en ouders van je groep weten dat de lokale overheid en politiek 
benaderd is. Mogelijk dat ook zij contacten hebben die te gebruiken zijn. 

 Informeer ambtenaren die voor Scouting belangrijk zijn over de standpunten die jullie hebben.  
 

Nog enkele tips 

 Wees niet bescheiden, laat van je horen! Als de lokale politiek je kent, kan men je als dat 
nodig is ook later om advies vragen. 

 Niet doen: onvolledige of onjuiste dingen zeggen, bluffen, te nadrukkelijk aanwezig zijn of te 
laat komen. 
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 Val andere organisaties nooit af! Dit verzwakt ook je eigen positie. Met ruziënde partijen kan 
de politiek zich gemakkelijk aan verantwoordelijkheden onttrekken.  

 Zoek gedurende de lobby ‘goede’ publiciteit. Een positieve insteek kan je veel opleveren, 
terwijl één negatieve opmerking alles onderuit kan halen! 

 Vier je successen zichtbaar zodat ook voor scouting belangrijke partijen hier kennis van 
nemen. Organiseer je een leuke activiteit in de wijk of voor de gemeente, bel de krant. Je laat 
zien dat je een maatschappelijk relevante organisatie bent. Zichtbaarheid vraagt continue 
aandacht. 

 Heb je als vereniging een nieuwsbrief / groepsblad? Stuur deze naar de relevante connecties.  

 Besteed aandacht aan lobbywerk in regiovergaderingen. Bespreek je resultaten van 
lobbywerk ook in de regio. Wissel tips, ervaringen en successen uit en ga na hoe je kunt 
samenwerken. Bovendien zijn in de regio mogelijk ook relevante contacten beschikbaar.   

 
De volgende onderwerpen zijn voor Scouting belangrijk 
 
1. Positief jeugdbeleid opgenomen in gemeentelijk beleid 
Jeugdbeleid verdient de volle aandacht. Bij Scouting kunnen kinderen zich in een veilige omgeving 
spelenderwijs en gestructureerd ontwikkelen. Niet alleen in de natuur, maar ook in de wijk. Scouting is 
maatschappelijk betrokken bij bijvoorbeeld de jaarmarkt of NLDoet. Scouts komen hierbij uit de 
spreekwoordelijke bossen. Stel een wethouder aan die verantwoordelijk is voor alle zaken aangaande 
jeugdbeleid, en zorg dat hij of zij toegankelijk is voor jeugdorganisaties in de gemeente. 
 
2. Voorkom bureaucratie en regeldruk voor jeugdorganisaties 
Waarom ieder jaar opnieuw een stookvergunning aanvragen? Waarom groepen ‘straffen’ die willen 
sparen voor aanschaf van duur materiaal, maar hun subsidie verliezen als aan het einde van het jaar 
niet alles is opgebruikt. Waarom ieder jaar groepen belasten met veel papierwerk bij de subsidie 
aanvraag, terwijl bekend is wat Scouting doet en waarvoor ze staat? Een ander voorbeeld is een 
aanpassing van het bestemmingsplan, waardoor Scoutinggroepen hun clubhuis ook kunnen verhuren 
aan andere organisaties. Hierdoor kunnen zij zelf ondernemen, en zijn zij minder afhankelijk van 
subsidies voor hun activiteiten en aanschaf van materialen. Wij vragen om differentiatie en flexibiliteit 
in regeldruk en regelgeving voor organisaties als Scouting. 
 
3. Kansen voor ieder kind 
Iedereen is welkom bij Scouting. Ondanks de lage contributie, is deze niet voor iedereen op te 
brengen. Bijkomende kosten voor kampen of uitrusting vormen soms een drempel. Een oplossing is 
het opnemen van het lidmaatschap van Scouting in de minimaregeling. Dit is vaak al het geval bij 
sportverenigingen, maar lang niet ieder kind wil sporten. 
 
4. Stimuleer kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk 
Er is vanuit de overheid een grote druk op de maatschappij, een roep om vrijwilligers. Vrijwilligers bij 
Scouting zijn professionals op het gebied van jeugd en jongeren, en daarom willen we blijven 
investeren in de kwaliteit van onze vrijwilligers en hun training. We vragen gemeenten daarom de 
trainingen die wij onze vrijwilligers aanbieden te vergoeden. Deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers is binnen de Wmo ook een taak van gemeenten. Dit om de kwaliteit en professionaliteit 
van de activiteiten die wij onze leden aanbieden te garanderen. 
 
5. Veilige accommodaties en voldoende speel- en buitenruimte 
In tijden van een terugtredende overheid wordt ook bezuinigd op accommodaties van onder andere 
Scoutinggroepen. Ook de natuur of buitenruimte bij onze clubhuizen is in het geding. Om 
ondernemerschap voor Scoutinggroepen mogelijk te maken vragen wij belemmeringen in het 
bestemmingsplan weg te nemen zodat onze accommodaties multi-inzetbaar zijn, en ook door 
bijvoorbeeld een BSO of biljartclub gebruikt kunnen worden.  
Het combineren en samen huisvesten van jeugd- en vrijwilligersorganisaties is in deze tijden een 
goede manier om kosten te besparen en gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk. 
Scoutinggroepen worden hierdoor minder afhankelijk van subsidies.  
 


