#Scouting2025

Agendapunt 8: Voorstel landelijke raad 13 juni
#Scouting2025
Het bestuur wil de landelijke raad graag informeren over de uitkomsten van het
#Scouting2025-event van 19 april 2015 en vraagt de landelijke raad in te stemmen met het
procesvoorstel voor de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleid #Scouting2025.
1. Uitkomsten #Scouting2025-event van 19 april
Het #Scouting2025-event is een unieke bijeenkomst geweest. Niet eerder is in een zo divers
gezelschap met deelnemers van binnen en buiten onze vereniging gesproken over datgene wat voor
Scouting belangrijk is. Het doel van de bijeenkomst was het verzamelen van thema’s vanuit een brede
vertegenwoordiging van de gehele vereniging om een eerste stap te kunnen zetten richting het
meerjarenbeleid. Hiermee is concreet invulling gegeven aan de vorm en inhoud zoals afgesproken
tijdens de landelijke raad van december 2014. Belangrijk voor het event was een breed bereik vanuit
de regio’s. En dat is gelukt, 43 van de 46 regio’s waren vertegenwoordigd.
Inhoudelijke uitkomst
De uitkomst van het #Scouting2025-event op 19 april heeft verrast in de gekozen thema’s. Geen
concrete oplossingen en doelen, maar eerder waarden als thema. Waarden die over de identiteit van
Scouting gaan. Over de betekenis die Scouting wil hebben voor onze jeugdleden, onszelf en de
samenleving. De thema’s (en waarden) die als de belangrijkste thema’s voor de komende jaren door
de deelnemers naar voren zijn gebracht zijn:
 Zichtbaar en trots
 Ontwikkeling en uitdaging
 Verbinden
 Vrijwilligers
 Samenwerken
 Diversiteit
 Openheid
 Communicatie
In de bijlage zijn de uitkomsten van de middag opgenomen. Dit zijn de uitgewerkte presentaties van
de groepjes die volgens de deelnemers het meest belangrijk werden gevonden. Opvallend is dat de
volgorde waarin deze thema’s in de ochtend werden benoemd, in de middag in volgorde veranderd is
tijdens het “stemmen”. De in de bijlage gebruikte volgorde is die van de middaguitkomst. Wil je ook de
andere presentaties zien, dan kun je deze vinden op de website:
https://www.scouting.nl/bestuur-en-organisatie/bestuurlijke-zaken/meerjarenbeleid/scouting2025
In de aanloop naar deze dag is het bewustzijn ontstaan, hoe het met elkaar besturen van onze
vereniging meer is dan alleen het nemen van besluiten tijdens de landelijke raad. Het vraagt
daadkracht vanuit de hele breedte van de vereniging (regio’s, groepen en land samen) om invulling te
geven aan de genomen besluiten. En het vraagt lef om er met elkaar voor te zorgen dat we op een
participatieve manier het verenigingsbeleid ook in de praktijk vormgeven. Als dit de weg is waar we
met elkaar voor kiezen, dan liggen er veel kansen. Dit betekent echter ook dat we open moeten staan
voor nieuwe inzichten tijdens de route.
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2. Procesvoorstel totstandkoming nieuwe meerjarenbeleid
Wat gaat er nu verder gebeuren om van de uitkomsten van 19 april naar vaststelling van het
meerjarenbeleid in juni 2016 te komen?
De slag die uiteindelijk gemaakt moet worden is die van “Thema’s” naar “Fasering” via “Doelstellingen”
naar “Concrete acties”. De gewenste ondersteuning wordt hier vervolgens aan gekoppeld. Om dit
proces in te vullen wordt hieronder een procesvoorstel gedaan.
Een belangrijk onderdeel van het proces zijn de zogenaamde kampvuurbijeenkomsten in de regio’s.
Deze bijeenkomsten zijn een vervolg op de bijeenkomst van 19 april.
Op 18 mei wordt er gestart met de invulling van de kampvuurbijeenkomsten met een groep
enthousiaste jongeren die op 19 april aanwezig waren en hebben aangegeven verder betrokken te
willen zijn bij het project #Scouting2025. Met behulp van deze jongeren willen we zorgen voor een
invulling van het programma van die avond waardoor er meer jongeren (onze grootste doelgroep voor
de toekomst) zich uitgenodigd voelen hierbij aanwezig te zijn.
Mei – najaar 2015
Uitwerking aantal quick-wins
Op 19 april is de deelnemers gevraagd om te stemmen op presentaties waarvan zij verwachten dat dit
in korte tijd een resultaat zouden kunnen bieden. Ook is aan deelnemers gevraagd hun naam achter
te laten als zij hieraan mee wilden werken. Voor de 3 thema’s die hierin hoog scoorden en die binnen
het bestaande beleid passen, wordt dit in gang gezet. Op dit moment wordt bekeken hoe de quickwins verder opgepakt kunnen worden.
Juni 2015
13 juni - landelijke raad.
Dit voorstel over de thema’s ter informatie en het vervolgproces ter besluitvorming
16 juni – klankbordgroep
De klankbordgroep bespreekt een eerste concept-visie, die gebruikt wordt (zie september) in de
regionale kampvuurbijeenkomsten als praatstuk.
Juni – september 2015
Speltakprogramma’s
Vanuit het team Spelspecialisten worden er voor alle speltakken speltips uitgewerkt om met
jeugdleden van de eigen speltak inbreng van de eigen speltakactiviteiten mogelijk te maken en de
vraag te beantwoorden aan welke gedrag te zien is dat je scout bent. Deze speltips zijn begin juni
beschikbaar zodat groepen deze activiteiten nog net voor of tijdens de zomerkampen kunnen doen.
De uitkomsten vormen de inbreng voor de regionale kampvuurbijeenkomsten.
Augustus 2015
Training organisatoren kampvuurbijeenkomsten
Voorbereidingsbijeenkomsten op verschillende plekken in het land, waar de organisatoren van de
kampvuurbijeenkomsten specifieke ondersteuning krijgen.
September 2015
Kampvuurbijeenkomsten in de eigen regio
Aan alle regio’s is gevraagd om in de maand september een avond te prikken voor een echt
kampvuur. De kampvuurbijeenkomst is bedoeld om:
 Het draagvlak voor het meerjarenbeleid te vergroten, maar expliciet ook om de visie van jongeren
toe te voegen (inbreng vanuit speltakprogramma’s, maar ook in de feitelijke aanwezigheid van
scouts vanaf de explorerleeftijd)
 De combinatie land/water op te zoeken (ook in voorbereiding)
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Door aanwezigheid van ouders ook hun perspectief mee te nemen
Een inhoudelijke bijdrage genereren voor de besluitvorming in de LR van december
Een leuke en inspirerende avond te zijn binnen de eigen regio!

Om te bereiken dat er meer jonge scouts aan deelnemen is het idee om per regio een eigen
jongerenteam samen te stellen die dit gaan voorbereiden, onder begeleiding van de regio. Regio en
jongeren hebben hierin een eigen onmisbare rol.
Scout-In 2015 en Waterspeldag
Tijdens de Scout-In van 18-20 september en de Waterspeldag op 4 oktober worden deelnemers op
speelse wijze geïnformeerd en geïnspireerd met betrekking tot de uitwerking van de thema’s van het
nieuwe meerjarenbeleid.
Oktober 2015
Klankbordgroep verwerkt de uitkomsten van de kampvuurbijeenkomsten in de regio’s tot een voorstel
aan de landelijke raad in december 2015.
December 2015
Landelijke raad
 Vaststellen van de hoofdlijnen van het meerjarenbeleid en prioriteiten.
 Voorstel financiële of overbruggingsruimte Groepsontwikkeling
Januari /februari 2016
Werkbijeenkomst ondersteuning
Aparte werkdag met afgevaardigden uit alle regio’s, landelijk bestuur en landelijk management team
en directie om de gewenste basis- en aanvullende ondersteuning te bespreken.
Voorjaar 2016
 Verdere uitwerking van de eerste thema’s meerjarenbeleid
 De uitkomst van de werkbijeenkomst ondersteuningsaanbod wordt toegevoegd aan de stukken
voor de landelijke raad in juni 2016.
Juni 2016
Landelijke raad
Eindresultaat van het project #Scouting2025 gaat zijn:
 Het nieuwe meerjarenbeleid ter vaststelling,
 verwerkt in de meerjarenbegroting en
 bijbehorend ondersteuningspakket.
Het proces is helder, de doelen zullen naarmate het proces volgt vanzelf door dat proces worden
ingevuld. Dat vraagt in eerste instantie vertrouwen, met elkaar voor de gekozen aanpak gaan en
elkaar ondersteunen waar nodig. Er zijn genoeg redenen om erop te vertrouwen dat als we eenmaal
een helder doel voor ogen hebben we een enorm vermogen tot organisatie en innovatie kunnen
inzetten. Doelstelling en missie Scouting Nederland blijven het uitgangspunt, daar bovenop komen
gedragen doelstellingen die naarmate het proces vordert steeds concreter vorm en inhoud gaan
krijgen en leiden tot concrete acties.
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