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Laat je uitdagen!
Heeft u ze weleens gezien?
Posters met scouts erop en
daarboven de tekst ‘Laat je
uitdagen!’, een campagne om
nieuwe leden en vrijwilligers te
werven voor Scoutinggroepen.
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Werving
De campagne is opgezet voor het
programma Groepsontwikkeling
van Scouting Nederland, dat
is gestart om een groei in
ledenaantal te bewerkstelligen en de kwaliteit van het
Scoutingspel te verbeteren. De producten helpen niet
alleen bij de werving van jeugd- en kaderleden, maar
dragen ook bij aan de bekendheid van Scouting.
Nieuw materiaal
Dit jaar is er geïnvesteerd in meer materiaal, waaronder
twee beelden speciaal voor het werven van scouts met
een beperking. “Een deel van onze leden heeft een
beperking”, vertelt Monika van Boheemen, die zich binnen
het programma Groepsontwikkeling onder meer focuste op
Scoutinggroepen met leden met een beperking. “Het was
dan ook wenselijk dat we ook die leden konden laten zien in
onze communicatie-uitingen.”
Samen spelen
“Het uitgangspunt is altijd het kind. Plezier en ontwikkeling
op ieders niveau staan voorop”, stelt Monika. Dat komt
terug in het project NSGK Samen @ Scouting: Unlimited
Adventure (zie de column van Jan Franssen, adjunctdirecteur van NSGK, op deze pagina), waarin scouts
met en zonder beperking worden uitgedaagd samen een
programma te organiseren. In de nieuwe beelden voor de
Laat je uitdagen!-campagne is ook te zien hoe scouts met
en zonder beperking met elkaar spelen.
Scouts als modellen
Voor de Laat je uitdagen!-materialen wordt geen gebruik
gemaakt van professionele modellen: er staan enkel echte
scouts op de foto. Er zijn twee beelden gemaakt: één van
twee scouts die aan het kamperen zijn, en één van twee
explorers (oudere scouts) met een rolstoel. De beelden
stralen plezier en uitdaging uit.

Het moet in de samenleving vanzelfsprekend
zijn dat kinderen en jongeren met en
zonder beperking elkaar opzoeken. Vorig
jaar heeft de Nederlandse Stichting voor
het Gehandicapte Kind (NSGK) samen met
Scouting Nederland het project NSGK Samen
@ Scouting: Unlimited Adventure opgezet.
Bij dit project worden Scoutinggroepen voor
jongeren met en zonder beperking met elkaar
in contact gebracht en gevraagd een aantal
activiteiten met elkaar te ondernemen. Er
wordt bij voorkeur gewerkt met scouts en
explorers, zodat de jeugdleden ook zelf een
bijdrage kunnen leveren aan de keuze en de
voorbereiding van de activiteiten.
Twee afzonderlijke groepen samenbrengen
is natuurlijk een spannend proces, maar dit
is wel wat we voor ogen hebben. We willen
de ontmoeting op gang brengen. Dat kan op
verschillende manieren: een gezamenlijke
opkomst is prachtig, wie weet bevorderen
we een vergaande samenwerking door het
bijeenbrengen van Scoutinggroepen. Maar
dat moet de toekomst uitwijzen.
NSGK staat vooral bekend als financier van
projecten die de samenleving toegankelijker
maken. Dat doen we natuurlijk nog steeds,
maar we initiëren steeds vaker zelf ook
projecten. Zo kunnen we ons ideaal van
een inclusieve samenleving nog beter
verwezenlijken.
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