Lobby Scouting

Scouting in de gemeente

Scouting staat voor kansen voor alle kinderen
De doelstelling van Scouting is een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren,
zodat ze opgroeien als waardevolle burgers voor onze maatschappij. De coronapandemie heeft laten
zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en sociale activiteiten voor jongen geen luxe zijn, maar
essentieel voor hun fysieke en mentale gezondheid en voor hun ontwikkeling. Scouting levert hier een
belangrijke bijdrage aan. Juist de afgelopen twee jaar heeft Scouting laten zien op een creatieve
manier, ondanks de beperkingen, het verschil te maken in het leven van jongeren. We roepen op om
deze aandacht voor positief jeugdbeleid en het belang van Scoutingactiviteiten ook in 2022 en verder
door te zetten, omdat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan onze jeugd en de
samenleving.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Door de decentralisatie van de jeugdwet en de
WMO is er de laatste jaren vooral aandacht geweest voor kinderen in probleemsituaties. Scouting
vindt het belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor kinderen in probleemsituaties, maar dat er
aandacht is voor alle kinderen. Juist door uit te gaan van positief jeugdbeleid en investeren in
voorzieningen voor álle kinderen wordt voorkomen dat veel inzet voor zorg achteraf nodig is.
Qua jeugdbeleid zijn de komende vier jaar zijn voor ons de belangrijke onderwerpen:
• Voldoende, toegankelijk en veilig vrijetijdsaanbod en (buiten)speelruimte, zodat alle kinderen
de kans krijgen om buiten te spelen.
• Een vangnet voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, zodat zij toch
kunnen deelnemen aan de maatschappij via bijvoorbeeld een lidmaatschap van Scouting.
• Inzetten op positief jeugdbeleid in plaats van het problematiseren van jeugd om op deze
manier te voorkomen dat veel inzet voor zorg achteraf nodig is. Scouting levert hier een grote
bijdrage aan.
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter Scouting en de maatschappij
In de samenleving waarbij de overheid zich verder terugtrekt en burgers meer hun
verantwoordelijkheid nemen, spelen burgerinitiatieven en vrijwilligers een steeds belangrijkere rol.
Scouting draait al meer dan 100 jaar als organisatie op vrijwilligers die het verschil maken in het leven
van kinderen.
Vrijwilligersbeleid is lokaal beleid en voldoende vrijwilligers die zijn toegerust op hun taak zijn geen
vanzelfsprekendheid. Binnen de WMO hebben gemeenten het ondersteunen van vrijwilligerswerk als
taak en dit moet verder gaan dan vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers. Gemeenten kunnen
organisaties die met vrijwilligers werken ondersteunen door belemmeringen weg te nemen en te
zorgen voor een goede infrastructuur.
Qua vrijwilligersbeleid zijn de komende vier jaar voor ons de belangrijke onderwerpen:
• Minder regeldruk en belemmeringen bij het organiseren van activiteiten voor jeugd, zodat
vrijwilligers zich bezig kunnen houden met hun eigenlijke taak.
• (Financieel) ondersteunen van deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
Scouting levert haar bijdrage aan de maatschappij, wat is de bijdrage van uw gemeente aan
Scouting?
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