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Regiovoorstel
Neder Veluwe
en reactie landelijk bestuur

Ter goedkeuring

Het gebruik van de term “uniform”.
De regio Neder Veluwe stelt voor om de term "uniform" te handhaven en niet te vervangen
door een minder duidelijk alternatief.
Motivatie:
In de wandelgangen (zoals de reeds uitgezette enquête over het nieuwe uniform) worden
steeds nieuwe begrippen gebruikt om het uniform mee aan te duiden. Het meest recente
alternatief is ‘Scoutingkleding’, maar ook daarvoor hebben geconstrueerde woorden als
Scoutfit in de vereniging gecirculeerd.
Het woord "uniform" is een begrip. Iedereen weet meteen waar het over gaat. Het is goed
dat het uniform zelf aangepast wordt aan de huidige wensen, maar als begrip is het de
benaming ‘uniform’ breed gedragen in de vereniging.
Alternatieve woorden zijn minder duidelijk en het is de verwachting dat in het dagelijks
taalgebruik het woord uniform zal blijven bestaan.
Daarnaast is het woord uniform een vast onderdeel van alle internationale
scoutingorganisaties. Laten we daarbij gewoon blijven aansluiten.

Met vriendelijke groet,
Hans Plaat
Regio Neder Veluwe
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Reactie van het landelijk bestuur op het regiovoorstel Neder Veluwe
De term ‘uniform’ verwijst naar uniforme kleding en wordt vooral in het leger gebruikt, bij de
politie en in de verpleging. Ook andere beroepen zoals chauffeurs, stewards/stewardessen
e.d. hebben de term overgenomen.
Bij vrijetijdsbestedingen worden andere aanduidingen gebruikt, zoals sportkleding, outfit,
trainingspakken e.d. Scouting is daar tot op heden een uitzondering op.
Bij Scouting wordt door de geschiedenis snel de associatie met het leger gemaakt, dit blijkt
ook uit het door het NIPO verrichte imago onderzoek. Ook ten opzichte van niet-scouts
praten wij zelf over ‘het uniform’, en daarmee roepen we -ongewild- ook zelf steeds de
associatie met militarisme op.
En dat is nu net waar we als vereniging vanaf willen. We zijn een organisatie waar samen
spelend leren voorop staat. We werken aan de ontwikkeling van kinderen op een leuke en
moderne manier. Dat is wat we uit willen stralen.
Vasthouden aan oudere termen zoals ‘het uniform’ is niet in het belang van kinderen en
jongeren. Scoutingkleding is een duidelijke (en unieke) term; deze verwijst direct naar wat
Scouts dragen.
Het landelijk bestuur stelt voor om het voortaan over Scoutingkleding te hebben.
In het dagelijks taalgebruik zal het word ‘uniform’ op den duur steeds minder gebruikt
worden, maar dan moeten we wel met elkaar afspreken dat we het in alle communicatie
uitingen voortaan over Scoutingkleding hebben.

landelijke raad 14 juni 2008

- Regiovoorstel Neder Veluwe -

15

