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Geachte wethouder Jeugd, 
 
Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en nieuw beleid wordt 
gemaakt, vragen we vanuit Scouting Nederland speciaal aandacht voor 
jeugdbeleid. Een belangrijke portefeuille waarmee het verschil gemaakt kan 
worden voor de jeugd in Nederland. Ook de EU heeft 2022 uitgroepen tot het 
Europees jaar van de jeugd, omdat corona hen erg geraakt heeft.  
 
De coronapandemie heeft laten zien dat georganiseerde vrijetijdsactiviteiten en 
sociale activiteiten voor jongeren 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 op een 
creatieve manier laten zien, 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. 
 
Pedagogisch kader 
Wekelijks bieden onze Scoutinggroepen activiteiten aan kinderen en jongeren. 
Dit zijn lokale organisaties en in iedere gemeenten zijn wel één of meerdere 
clubs te vinden. Vrijwilligers bieden leuke en uitdagende activiteiten waarbij 
kinderen en jongeren niet alleen vriendschappen voor het leven sluiten, maar 
ook hun talenten ontwikkelen. Allerlei vaardigheden die belangrijk zijn in het 
leven leren ze spelenderwijs, zoals samenwerken, leiding nemen, rekening 
houden met elkaar, improviseren en organiseren. Naast het formele leren (op 
school) en het informele leren (op straat) draagt Scouting via niet-formele 
educatie bij aan het ontwikkelen van evenwichtige burgers. En hier vinden 
Scoutinggroepen en overheden elkaar, want in veel gemeenten is dit één van de 
belangrijkste doelstellingen van het jeugdbeleid.  
 
Scouting en andere jeugdorganisaties kenmerken zich doordat ze niet alleen 
maar een plezierige vrijetijdsbesteding bieden, maar uitgaan van een 
pedagogisch kader. Zonder dat de leden het beseffen, leren ze heel veel. Hierbij 
worden de Scoutinggroepen ondersteund door Scouting Nederland, die zorgt 
voor een borging van kwaliteit. Kwaliteit van de inhoudelijke activiteiten maar ook 
van de vrijwilligers die getraind en ondersteund worden om hun activiteiten zo 
goed mogelijk te kunnen aanbieden. Hiermee zorgt Scouting voor een veilige 
omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. 

 



Positief jeugdbeleid 
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. U kunt als wethouder veel doen voor jeugd, ook in relatie tot 
Scouting. Denk aan speelruimte creëren, regeldruk verlagen, financiering of 
betrekken van Scouting bij coronaherstel. 
 
Vrijwilligers 
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. 
 
Ik wens u veel succes tijdens uw komende raadsperiode. We rekenen op een 
vruchtbare samenwerking tussen u en uw lokale Scoutinggroep.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaap Boot     Fedde Boersma 
Voorzitter Scouting Nederland   Directeur Scouting Nederland 
 
 


