18 januari 2014

Verslag regiovoorzittersoverleg

1. Vrijwilligersbeleid in de regio
Thijs Jansen heeft het HRM beleid binnen de regio Groningen met ons gedeeld. Daarbij gaf hij aan
hoe zij als regio vrijwilligers vinden, binden en boeien. Kernthema’s daarbij zijn: aandacht en
complimenten geven, duidelijke afspraken maken, kwaliteit boven kwantiteit bij de werving van
vrijwilligers, uitdaging bieden, ruimte geven, zorgen voor een balans in het team en transparantie.
De presentatie is opgenomen als bijlage bij dit verslag.

2. Regioontwikkeling
Door Simon Middendorp (lid team regiosupport) is een presentatie gegeven over de wijze waarop de
komende jaren regio’s ondersteund worden. De methodiek regio ontwikkeling is de afgelopen periode,
met input van regio’s en de landelijke organisatie, uitgewerkt. In het komende jaar (2014) zullen vanuit
team regiosupport vier pilottrajecten Regioontwikkeling plaatsvinden. Gedurende deze trajecten
worden de methodiek en scan geëvalueerd en aangepast, zodat in 2015 en de daarop volgende jaren
de overige regio’s bezocht kunnen worden. Inmiddels is een selectie gemaakt uit de aanmeldingen
voor 2014. In maart zullen de eerste trajecten van start gaan. Voor informatie kun je terecht bij
regiosupport@scouting.nl. De presentatie is opgenomen als bijlage bij dit verslag.

3. Landelijk Opvangteam
Dolinde Webers en Anna Bakker hebben een presentatie gegeven over de werkwijze van het
Landelijk opvangteam (LOT) en de relatie die zij hebben met regio’s. De presentatie is opgenomen als
bijlage bij dit verslag. Om het LOT uit te nodigen voor de regioraad kun je contact opnemen met
inveiligehanden@scouting.nl.
Informatie over sociale veiligheid, het landelijk opvangteam en de LOT folder is te vinden via:
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/1459-folder-landelijk-opvangteam
https://www.scouting.nl/mijnscouting/bestuur-en-organisatie/veiligheid/socialeveiligheid
https://www.scouting.nl/mijnscouting/bestuur-en-organisatie/calamiteiten

4. Social Media
Selina Roskam en Robbert Jan Meijer (regio Utrechtse Heuvelrug) hebben ons aan de hand van hun
eigen website een praktijkvoorbeeld gegeven van hoe je social media kunt inzetten om het contact en
de saamhorigheid binnen de regio te vergroten. Hieronder hun presentatie en een aantal links met
informatie over social media en Scouting.
http://prezi.com/7o7cbs5sggcs/social-media-in-regio-utrechtse-heuvelrug/
https://www.scouting.nl/mijnscouting/bestuur-en-organisatie/communicatie
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/1331-aan-de-slag-met-social-media
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/1332-social-media-scouting-uitleg-oversocial-media
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/1333-voorbeeld-protocol-social-mediavoor-groepen-en-regio-s
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5. Specifieke ondersteuning regio’s in 2014
Fedde Boersma heeft met ons de praktische invulling van de activiteitenplannen 2014 gedeeld. Meer
aandacht zal uitgaan naar het ondersteunen en betrekken van regio’s als partners om samen te
werken aan sterke groepen. Dit zal door middel van de volgende vier programma’s gefaseerd
aangeboden worden: versterking kwaliteit groepen, bestuursondersteuning, vergroting marktaandeel
en regioontwikkeling. De presentatie is opgenomen als bijlage bij dit verslag.

6. Overige
Overzichten
De kaart van regio's en admiraliteiten is dagelijks 'actueel' (o.b.v. de data in SOL) te vinden op
www.scouting.nl/publiek/vind/scoutinggroepen
De (aangepaste) kaart met regio’s die is gebruikt tijdens het overleg is te vinden op
https://www.scouting.nl/mijnscouting/mijnscouting-downloads/cat_view/66-productencatalogus/83bestuur-organisatie/87-regiosupport
De folder Waar gaat de contributie naar toe?
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/1396-lidmaatschapsfolder
Scouting Academy – trainingen in SOL
Informatie over hoe je een training open zet voor scouts uit de rest van het land
https://www.scouting.nl/component/docman/doc_download/2733-handleiding-training-aanmaken-in-sol
In SOL bij ‘trainingen’ kunnen kaderleden bij ‘inschrijven training’ zich ook inschrijven voor trainingen
uit andere dan hun eigen regio als deze door de regio zijn opengesteld voor anderen.
Selecties in Scouts Online (te vinden onder menu Overzichten – Algemeen – Diverse overzichten)
Selectie 450 - Regio’s met plaatsen
Deze selectie koppelt alle plaatsen in Nederland via de postcode aan een regio.
Selectie 930 – Landelijke vrijwilligers in de regio (voor secretarissen en gegevensbeheerders)
Deze lijst geeft de landelijke vrijwilligers weer die in het geografisch gebied van de regio wonen maar
geen functie hebben bij een groep of regio. Deze lijst levert de kaderleden op die volgens HHR artikel
51 lid c kiesgerechtigd zijn.
Rapport Steward Redqueen – sociaal economische impact van Scouting
https://www.scouting.nl/publiek/nieuws/2473-scouting-bespaart-samenleving-160-miljoen-euro
De presentatie van Experian staat bij het verslag van de Landelijke Raad van december 2013
https://www.scouting.nl/mijnscouting/mijnscouting-downloads/doc_download/2938-presentatieexperian-lr-december-2013

7. Planning
Het volgende regiovoorzittersoverleg zal plaatsvinden op 11 oktober 2014.
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