2. Meningsvormend deel: samenwerking landelijke raad – landelijk
bestuur
Aanleiding
In de landelijke raad (LR) van december 2014 is afgesproken dat er in de aankomende vergadering
een meningsvormend gedeelte zou plaatsvinden waarin ruimte is voor het uitwisselen van ideeën om
te komen tot een constructief overleg tijdens de LR. Daarnaast ging het ook om het opleveren van
ideeën voor een soepelere besluitvorming en het vergroten van de betrokkenheid bij alle leden van de
LR en het landelijk bestuur (LB).
Discussie
Het voorbereiden van dit meningsvormend gedeelte is opgepakt door vier LR-leden en drie leden van
het LB, ondersteund door de directeur van het LSC. Na een oriënterende discussie binnen deze
groep, zijn we tot de conclusie gekomen dat het meningsvormend deel dient te worden gekenmerkt
door participatie.
De goede uitwerking van participatie zien we de afgelopen tijd veelvuldig voorbij komen binnen de
vereniging. Het draagvlak voor het beleid kan binnen de vereniging vergroot worden door de
voorbereiding van landelijke besluitvorming te laten plaatsvinden in onderlinge samenwerking tussen
betrokkenen uit de LR, het LB en het LSC in plaats van de klassieke methode. Hierdoor wordt vooraf
in een participatief proces vertrouwen gekweekt, in plaats van wantrouwen achteraf in een
controlerend proces.
Aan de orde kwam het nut van de informele informatieve sessies ten aanzien van bepaalde
onderwerpen die later in een formeel besluitvormend proces komen. Een goed voorbeeld hiervan was
de informatiebijeenkomst inzake de start van de Scoutinglandgoed BV, voorafgaand aan de
besluitvorming in de LR. Deze bijeenkomst is als zeer prettig ervaren door de deelnemers. Bijkomend
voordeel van dergelijke sessies is de mogelijkheid om andere geïnteresseerde regiovrijwilligers aan te
laten haken. Hierdoor ontstaat verbinding met regiovoorzitters of -vrijwilligers en afgevaardigden van
de LR.
Ook is de planning van besluitvorming besproken. Als de formele besluitvorming binnen Scouting
Nederland bekend is, kan in deze agenda ook het participatieve proces worden ingevlochten. Hiermee
voorkomen we dat de regio en de LR worden verrast door besluitvormingspunten, maar nemen we
elkaar juist mee in de dialoog en creëren we draagvlak.
Ten slotte kwam uit de discussie naar voren dat het participeren binnen de advies- en
besluitvormingsstructuren van onze vereniging wel in een veilige en leuke context moet kunnen
plaatsvinden. Mensen moeten zich niet geremd voelen mee te doen aan deze structuren, maar er juist
inspiratie door opdoen.
Uitkomst
Er zijn drie onderwerpen geselecteerd die we verder met alle leden van de landelijke raad willen
bespreken:
1. Participatie: wat heb je nodig voor een breed participatief proces, hoe bereid je het voor en
hoe voer je het uit? Welke onderwerpen lenen zich hiertoe?
2. Formeel versus materieel: welke structuur of werkwijze zou je vanuit een blanco situatie willen
kiezen, welke commissies zijn formeel altijd vereist op grond van de statuten en het
huishoudelijk reglement en welke zouden kunnen worden ingebed in een participatieve
structuur? Hoe maken we een participatiekalender voor de besluitvorming op lange termijn?

Agenda landelijke raad – 12 december 2015

8

3. Veilig en leuk: “Jouw mening is onbetaalbaar”, en “Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs
zijn” - Loesje
Hoe creëren we als LR en LB een aantrekkelijke en veilige omgeving om te zeggen wat je
denkt? In plaats van op de terugreis van een LR denken dat je weer niet hebt kunnen zeggen
wat je wilde?
De drie onderwerpen zullen in subgroepjes verder worden uitgewerkt. Wij nodigen de leden van de LR
uit om te reageren op deze ideeën, zodat deze reacties nog in de verdere voorbereiding kunnen
worden meegenomen. In de nazending zal een meer uitgebreide uitleg van elke sessie worden
bijgevoegd, zodat eenieder op voorhand kan kiezen welke sessies hem of haar het meest
aanspreken.
Indeling programma
Tijdens de ochtend zal er voor iedereen de gelegenheid zijn om twee sessies (45 minuten per sessie)
bij te wonen, hierdoor creëren we per sessie genoeg tijd om flink de diepte in te gaan. Uiteraard wordt
er na de lunch een korte terugkoppeling verzorgd van alle drie de sessies.
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