
Wat? 
Bestuursontwikkeling is de methodiek 

waarmee groepsbesturen hun 

bestuurskracht versterken, samen met 

andere besturen in de eigen regio. 

De bestuurskwaliteit is immers een 

belangrijke succesfactor in groep & regio 

en heeft om die reden dan ook een eigen 

ontwikkeltraject.  

Bestuursontwikkeling
Ontwikkeling van bestuurskracht en regionetwerk

Voor wie?
Bestuursontwikkeling is specifiek 
ontwikkeld voor:
• Groep- en regiobesturen, die 

hun bestuurskracht willen 
vergroten

• Regiobesturen, die hun eigen 
regio willen versterken met 
een hecht bestuursnetwerk

Vooruitkijker
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BeheerderKwaliteitsbewaker

Scoutingbestuur

De rollen van een 

STER(k) bestuur

#samenwerkenenverbinden
#vrijwilligers



Met een traject Bestuursontwikkeling in de regio ontwikkelen besturen 
zich tot een STER(k)-bestuur, door met en van elkaar te leren en 
versterkt de regio zich met een hechter bestuursnetwerk, met korte 
lijnen tussen regio- en groepsbesturen. 

Traject bestuursontwikkeling
In een traject Bestuursontwikkeling gaan groepsbesturen vier dagdelen (verspreid 
over een half jaar) aan de slag, om door te groeien naar STER(ke)-besturen. 

Vier-zes besturen in de regio sparren gezamenlijk over hun specifieke rol, taken 
en verantwoordelijkheden aan de hand van praktische en relevante thema’s. Best 
practices en intervisie zorgen voor inspirerende verdieping. 

De besturen kiezen steeds eigen actiepunten om hun bestuurskracht te ontwikkelen. 
De band tussen regio- en groepsbesturen versterkt tijdens het programma. Dit 
traject is nuttig voor groepsbesturen met veel nieuwe leden, maar ook voor 
bestaande besturen die hun bestuurskwaliteit willen bezien en naar de toekomst 
willen kijken.

Twee bestuurscoaches uit de regio organiseren een traject, waarbij ze gebruik 
maken van een kant en klaar raamwerk-programma en ontwikkelde tools. Scouting 
Nederland biedt coaches een goed inwerkprogramma en inspirerend coachnetwerk.

Traject voor regiobesturen
Vanaf 2019 starten ook 
regiobesturen in een eigen traject. 

Drie-vier regiobesturen sparren 
hierin over hun specifieke regiorol 

en verantwoordelijkheden. Twee 
landelijke coaches begeleiden 
de besturen om te komen tot een 

helder beleid en het leren van 
elkaars ervaringen.

Meer informatie:
scouting.nl/bestuursontwikkeling

Contact: 
Roel Ossewold
sterbesturen@scouting.nl


