
Wist je dat jouw vrijwilligerservaringen heel goed staan op je CV? Niet als je 
scouting als hobby vermeldt maar als je scouting vermeldt én uitlegt onder 
het kopje nevenactiviteiten. Daarin beschrijf je de werkzaamheden van je 

functie precies zoals je dat doet bij je betaalde werkervaring.

SCOUTING ALS SPRINGPLANK  

Zoekend naar werk kan het soms lastig zijn 
jouw kwaliteiten goed in het voetlicht te 
brengen. Je wilt immers jouw aanstaande 
werkgever laten zien wat jou onderscheidt van 
al die anderen. Graag geven we je een kleine 
handreiking over hoe je jouw scoutingervaring 
kunt vertalen naar ‘sollicitatietaal’ ten behoe-
ve van je CV. Óók als jeugdlid kan je al je 

opgedane ervaringen benoemen in een CV!
Houd er rekening mee dat scoutingtermen 
vaak onbegrijpelijk zijn voor werkgevers. 
Hieronder een aantal voorbeelden hoe je je 
scoutingervaringen kunt beschrijven onder 
‘nevenactiviteiten’, zodat een ‘leek’ ook weet 
wat er bedoeld wordt en welke competenties 
je hierin ontwikkeld hebt:

Hoofd logistiek en transport: vrijwilligerswerkVoor een groot landelijk scouting evenement waar zo’n 1000 kinde-ren op af komen en 250 vrijwilligers de organisatie op zich nemen,zorg ik voor de totale planning en organisatie van alle logistieke zaken. Ik stuur een team aan van 30 vrijwilligers. Men waardeert mij om mijn planningstalenten, handen uit de mouwen-mentaliteit,doelgericht samenwerken en verbinden van mensen.
begeleiding explorers, ROOSTER scoutinggroep Vrijwilligerswerk. Met een team van 3 personen begeleid ik een groepjongeren (15-17 jaar) bij de grootste jeugd- en jongeren vereniging van Nederland. Ik daag hen uit hun grenzen te verleggen en zelf hetprogramma te organiseren. Hierdoor heb ik geleerd om op een coachende stijl jongeren in hun kracht te zetten, heb ik verantwoor-delijkheidsgevoel en kan ik goed conflicten hanteren.

Roverscout. ROOSTER scoutinggroep Roverscouts zijn 18-21 jarigen die zelfsturend zijn Als Roverscoutnam ik wekelijks deel aan verschillende outdoor activiteiten zoals droppings, hike-tochten, kamperen en bouwen van objecten met houten touw (brug, kabelbaan, vlot etc). Ook ben ik diverse uitdagingenaangegaan om de International Award of Young People te kunnen behalen. Als Roverscout heb ik geleerd goed samen te werken metanderen, ben ik ondernemend, leergierig en kan ik goed impro-viseren.
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