
“Het is erg leuk en inspirerend om via een enquête te horen wat onze jeugdleden en
 hun ouders van onze groep vinden. Wat me het meest bijblijft? Er spreekt zoveel 
waardering uit voor wat we goed doen en het geeft tegelijk ook veel concrete 
aanknopingspunten voor wat volgens hen beter kan.”

Heel veel groepen hebbende afgelopen jaren deelgenomen aan het programma Groepsontwikkeling. Dat ging 
niet alleen met veel plezier, maar ook met een prachtig resultaat. En meedoen aan Groepsontwikkeling, voor het 
eerst of opnieuw: het kan nog steeds!

Dit programma geeft je groep inzicht in de sterke en minder goede kanten van je groep en betrekt alle vrijwilligers 
bij het verbeteren van de interne kwaliteit. Groepsontwikkeling draait om 5 succesfactoren waar zowel objectief 
(via een enquête) als subjectief (in gesprek met het kader) naar gekeken wordt. 

Ben je nieuwsgierig geworden, of wil je meer informatie? Kijk dan eens op www.scouting.nl/groepsontwikkeling.
Daarnaast kun je al je vragen mailen naar groepsontwikkeling@scouting.nl! Je kunt je via dit e-mailadres en via 
jouw Scoutingregio ook aanmelden voor deelname.

Wat? 
Dit kan Groepsontwikkeling betekenen voor jouw 

Scoutinggroep:
• Je pakt de vraagstukken die in de groep 

spelen aan. Denk aan het verbeteren van het 

contact tussen de speltakken onderling, of 

tussen het bestuur en de speltakken.

• Je krijgt ideeën hoe je met nieuwe energie 

aan het werk kunt met de werving van nieuwe 

jeugd- en kaderleden.

• Je bedenkt gezamenlijk, met alle kaderleden, 

uitdagende plannen om de komende jaren 

mee aan de slag te gaan.

Twee coaches vanuit het programma 

Groepsontwikkeling van Scouting Nederland 

begeleiden jouw groep. Zij bepalen niet wat 

je groep gaat doen, dat doe je zelf! Je hebt 

immers zelf het meeste verstand van jouw 

groep. Als eerste zullen de twee coaches met 

een afvaardiging van het bestuur en de leiding 

een intakegesprek voeren. Daarna zullen de 

jeugdleden vanaf de scoutsleeftijd, alle

ouders, alle kaderleden en alle ondersteunende 

leden een enquête krijgen met vragen over jouw 

groep.

De resultaten van de enquête worden in een 

eerste workshop aan de groep gepresenteerd. 

De groep gaat dan prioriteiten geven aan de 

punten die het belangrijkst gevonden worden om 

te veranderen of te verbeteren. In een tweede 

workshop worden de belangrijkste punten in een 

concreet plan van aanpak uitgewerkt. Daarna kun 

je als groep met deze plannen aan de slag om zo 

de groep zich verder te laten ontwikkelen.

Tijd 
Maar wat betekent deelname aan het programma 
Groepsontwikkeling als het gaat om de 
tijdsbesteding?

Intake: Aantal mensen als afvaardiging van het 
bestuur en de leiding voor het voeren van een 
intakegesprek. 
 
Invullen van de enquête: Een half uurtje per 
persoon.

Workshops: Twee avonden of één hele dag.

Uitwerken actiepunten: Tijd om de zelf 
afgesproken actiepunten uit te werken, deze tijd 
bepaal je zelf en kun je dus ook zelf indelen.

Project Groepsontwikkeling

Interesse?  
Meld je dan direct aan via groepsontwikkeling@
scouting.nl of via jouw Scoutingregio. 

Ook als je groep al een keer meegedaan heeft: 
deelname is mogelijk! 

Meedoen aan Groepsontwikkeling, voor het eerst of opnieuw: het kan nog steeds! 


