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Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad kennis te nemen van de voortgang van het 
meerjarenbeleid Scouting Nederland.  
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Begin 2022 zijn we gestart met invulling te geven aan het laatste jaar van het meerjarenbeleid 2020-
2022. Dit laatste jaar betekent ook dat er meerjarenbeleid 2023-2025 geformuleerd moet worden, als 
laatste stap in het realiseren van onze toekomstvisie 2015-2025 ‘Waarde toevoegen aan de 
samenleving’. 

Het landelijk bestuur heeft nadrukkelijk de wens uitgesproken dit meerjarenbeleid participatief op te 
pakken en heeft vastgesteld dat, mede als gevolg van corona, om dit goed te doen we te weinig tijd 
hebben. 

Daarnaast constateren we dat veel groepen en regio’s op dit moment vooral bezig zijn om te 
herstellen na twee jaar corona. Veel activiteiten op lokaal, regionaal en landelijk niveau hebben 
stilgelegen en moeten weer worden opgestart en voor veel teams is het nodig om weer (hernieuwde) 
energie te steken in het team. 

Door corona werd de maatschappelijke waarde van Scouting in de bijdrage aan de ontwikkeling van 
kinderen en jongeren erg zichtbaar. Ten aanzien van de drie focusdoelen, de groep toekomstproef, 
samenwerking & verbinden en duurzaam vrijwilligersbeleid zijn ook in de afgelopen twee coronajaren 
wel stappen gezet, maar konden veel geplande activiteiten niet doorgaan. 

Om voor 2022 en 2023 rust in de vereniging te brengen, heeft het landelijk bestuur besloten om: 

• Het huidige meerjarenbeleid 2020-2022 met een jaar verlengen tot en met 2023, omdat er door
corona andere prioriteiten gesteld zijn en er tijd nodig is om participatief naar een nieuw
meerjarenbeleid te kijken.

• In 2023 binnen het focusdoel ‘de groep toekomstproof’ met name ook aandacht moet zijn voor
herstel van de groepen na de coronacrisis. Continueren van de andere twee focusdoelen:
‘Samenwerken en verbinden’ en ‘Duurzaam vrijwilligersbeleid’.

• Actuele thema’s zoals duurzaamheid en veerkracht/mentale gezondheid als onderdeel van
positief jeugdbeleid in het activiteitenplan een plek geven.

• In 2022 starten met het ontwerp van een participatief proces voor het ontwikkelen van het
meerjarenbeleid 2024 en verder, waarbij in het verlengde hiervan gekeken wordt naar een
nieuwe toekomstvisie. Bij dit participatieve proces ook nadrukkelijk jeugdleden vanaf de
scoutsleeftijd betrekken.
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