
Groepsontwikkeling 2015 t/m 2019 

 
Een goede Scoutinggroep is een groep die regelmatig haar eigen reilen en zeilen 
onder de loep neemt en kijkt waar ze zaken kan verbeteren. Onze groep heeft ervoor 
gekozen deel te nemen aan het Programma Groepsontwikkeling van Scouting 
Nederland. Het programma Groepsontwikkeling biedt ons de gelegenheid een aantal 
zaken binnen onze groep te toetsen en stil te staan bij gewenste veranderingen.  
Onderdeel van dit programma is een aantal onderzoeken dat bij alle ouders en leden 
van de groep wordt uitgezet en begeleiding van het proces door de externe 
organisatiecoach. Door hiermee aan het werk te gaan verwachten we bewuster 
besluiten te nemen naar zowel gewenste actiepunten op korte termijn, maar ook 
duurzaam beleid van de groep op langere termijn. Dit is voor onze groep 
buitengewoon belangrijk om een gezonde basis voor de toekomst te maken en/of 
behouden. Ook over een aantal jaar willen we kinderen nog steeds een uitdagend en 
verantwoord Scoutingspel bieden. 
 
De volgende thema’s zijn aan bod gekomen: Bestuur, Financiën, Spel Activiteiten, 
Vrijwilligers en Accommodatie.  
 
De punten uit de enquête (juni 2015) van jeugdleden, ouders en kaderleden zijn 
uiteindelijk samengevoegd tot 19 verbeterpunten. Enkele  punten zijn samengevoegd 
waardoor er uiteindelijk 15 verbeterpunten overblijven. 
Alle punten in één jaar aanpakken is niet haalbaar en daarom is er tijdens de 
bijeenkomst afgesproken dat er per jaar 5 van de 15 punten worden gepland.   
 

 
 

Doel: verbeterpunten voor de groep doorvoeren.  
Eind 2016  zijn 5 van de 15 punten afgehandeld, in 2017 en 2018 zijn 
punt 6 t/m 10 afgehandeld en eind 2019 zijn alle 15 punten afgehandeld.  
  



    
15 Verbeterpunten 
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1 1 Omgang materiaal + 11 schoonmaak blokhut +  
14 veiligheid 
 

 

2 2 Doorlopende leerlijn (elke doelgroep kinderen 
(bevers/welpen/kabouters/ verkenners/padvindsters/RSA leden, 
rekening houdend met hun leeftijd, worden uitgedaagd steeds meer te 
leren). 

 

3 3 Betrokkenheid groepsbestuur bij de verschillende speltakken 
 

 

4 4 Vernieuwen / afwisselen spel + 8 diepgang spelactiviteiten 
 

 

5 5 Doorstroming van jeugdlid naar leiding / Wissel leiding van speltak   
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6 6 Waardering vrijwilliger 
 

 

7 7 Verantwoording financiën 
 

 

8  Zie 4 (diepgang spelactiviteiten) 
 

 

9 8 Stichting en Vereniging gezond blijven 
 

 

10 9 Communicatie ouders en vrijwilligers 
 

 

11  Zie 1(schoonmaak blokhut) 
 

 

12 10 Gedragscode + 17 Omgang kinderen 
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Openstaande punten 2016 en 2017 afhandelen 
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13 11 Educatie / training 
 

 

14  Zie 1 (veiligheid) 
 

 

15 12 Taakverdeling vrijwilliger 
 

 

16 13 Meerjarenbeleid 
 

 

17  Zie 12 (omgang kinderen) 
 

 

18 14 Behoud jeugd 
 

 

19 15 Overig / zo houden 
 

 

 



Ook in 2018 is er door leiding, teamleiders en vele andere vrijwilligers hard gewerkt 
aan de onderstaande doelen. 
 
 
Zo is bij het onderdeel Waardering vrijwilliger  door de werkgroep besproken of de 
vrijwilligers vinden dat ze genoeg waardering ontvangen. En is er besproken of er 
behoefte is aan waarderingsbeleid.  
Wanneer vrijwilligers zich gewaardeerd voelen draagt dit bij aan het behoud van 
vrijwilligers en het voortbestaan van onze groep. Zo wordt er voor de nieuwe leiding 
een besturenmiddag georganiseerd en blijkt dat er heel wat verschillende besturen 
zijn die door vrijwilligers bemand worden die allen zorgen dat de jeugdleden 
activiteiten doen en uitgedaagd worden d.m.v. spel in het aanleren van 
zelfstandigheid.  
Er wordt een leidingruildag georganiseerd zodat verschillende speltakken bij elkaar in 
de keuken kunnen kijken. Zo krijgt de leiding van de ene speltak waardering voor de 
leiding van de andere speltak en omgekeerd. Er is besproken de waardering te uiten 
bij de slotactiviteit en dan te benoemen wat er samen bereikt is in het afgelopen jaar. 
Ook is besproken: waarderen door je verder te ontwikkelen. Leiding krijgt  trainingen 
aangeboden door Scouting Nederland zodat ze gekwalificeerd leiding geven en de 
training wordt afgesloten met een certificaat. Kennis die later in hun leven ook van 
pas kan komen. Ook is er besproken of er behoefte is voor waarderingstekens. 
Woorden van waardering, een compliment een schouderklopje blijken nog steeds 
zeer gewaardeerd. Wie geef jij zaterdag een compliment? 
  
 
Bij het onderdeel Financiën en Verzekeringen (alleen de aansprakelijkheids- en 
ongevallenverzekering) is er door de werkgroep gekeken of er een uniforme 
verantwoording kan komen van de gemaakte kosten per speltak. Het bleek dat er 
verschil was per speltak in het vragen van een ouderbijdrage per overnachting.  Er is 
besproken of bij ouders bekend is wat het doel is van de ‘taak voor een knaak’. 
Kinderen hebben hiermee invloed op de begroting voor het kamp. Als er minder 
binnenkomt dan is het budget lager en kunnen er minder leuke dingen gepland  
worden voor de kinderen.  
Op dit moment hebben we nog wachtlijsten en verwachten we dat het aantal leden 
gelijk blijft. Mocht het ledenaantal dalen dan zullen de kosten verlaagd moeten 
worden of de inkomsten verhoogd moeten worden. De contributie van de leden komt 
zoveel mogelijk ten goede aan datgene waarom jeugdleden op scouting zitten: het 
scoutingspel op zaterdag.   
Er is een uniform formulier gekomen voor de verantwoording van de gemaakte 
kosten per speltak en de naam van het tentenfonds is gewijzigd naar materiaalfonds. 
Er wordt door alle speltakken een eigen bijdrage van 5,= gevraagd voor ouder/kind 
overnachtingen en er is afgesproken dat alle speltakken geen bijdrage vragen voor 
reguliere overnachtingen.  
De  nieuw aangeschafte kabelbaan en tuigjes worden jaarlijks ter inspectie 
aangeboden. 
Verder is de aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering besproken en het belang 
van veiligheid bij de kabelbaan en pionieren (bijv. een klimtoren). Door hier met 
elkaar in gesprek over te gaan en te evalueren na een kamp, worden zaken 
vanzelfsprekend en houden we elkaar scherp. 
 



 
 
 
Stichting en Vereniging Gezond blijven 
 
Er is gekeken of er een extra speltak opgestart kan worden. Er zijn drie speltakken 
die wachtlijsten hebben dit is bij de bevers (5-7 jr) en de welpen (jongens 7-11 jr), 
zowel de ochtend als de middag. We hebben op dit moment één beverspeltak en vier 
welpen speltakken. Een extra speltak is geen optie. Daar hebben we de vrijwilligers 
en de ruimte niet voor.  
Er is besproken of er genoeg openheid en duidelijkheid is in samenstelling en 
selectie bestuur. Hierbij volgen we de procedure die omschreven is in de statuten.  
Verder is bekeken of er voldoende doorstroom van jeugdleden naar leiding is. We 
kunnen de uitstroom opvangen  met de nieuwe instroom. De doorstroom van leiding 
in de verschillende speltakken doen we door ruildagen te organiseren zowel door 
teamleiders als door leiding.  
Verder is er een vacature voor een PR-functionaris en er is bekeken of er behoefte is 
aan een extra groepsbegeleider. In 2018 heeft er een opvolging plaatsgevonden van 
een groepsbegeleider en is overlegd dat een extra groepsbegeleider niet nodig is 
gezien de taken die er zijn. Wel is er een extra praktijkbegeleider bijgekomen De drie 
praktijkbegeleiders zorgen voor: doelgericht werken aan de competenties van de 
leiding en voeren gesprekken met de leidingteams om er samen met hen voor te 
zorgen dat de samenwerking in een team goed verloopt. 
  
Er is een vaste verzamelplek aangewezen bij calamiteiten: op de bult bij de blokhut 
en elke speltak regelt zelf een calamiteitenoefening. Tenslotte gaat elke speltak 
bekijken of ze vaker naar regionale en landelijke activiteiten gaan. In 2018 is de 
Vojato (regionale activiteit) georganiseerd door onze vereniging. 
 
Communicatie ouders en vrijwilligers 
In de werkgroep is besproken of ouders/verzorgers weten dat er drie 
oudervertegenwoordigers zijn (bevers, welpen en verkenners), die de belangen 
behartigen van de ouders en of ouders weten hoe ze te bereiken zijn. Zo zijn de 
mailadressen op de website gezet en om de oudervertegenwoordigers meer 
zichtbaar te maken wordt voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering (april en 
november) een mail gestuurd vanuit het groepsbestuur namens de 
oudervertegenwoordigers met het verzoek aan ouders om te komen met input. 
Vragen, ideeën en complimenten van ouders leveren een waardevolle bijdrage aan 
de gang van zaken/besluitvorming in de groep. 
Rondom de plaatsing van jeugdleden bij aanvang van het nieuwe seizoen zijn er 
vaak vragen. Om ouders beter te informeren is op de website vermeld dat er 
wachtlijsten zijn bij de bevers en de welpen. Ouders ontvangen aan het einde van 
het jaar mail als het niet gelukt is het jeugdlid te plaatsen. 
Verder is besproken hoe we de aanmelding voor activiteiten makkelijker kunnen 
maken voor ouders zodat ook teamleiders hier minder werk mee hebben. In 2018 zijn 
we gestart met het testen van digitaal aanmelden voor een activiteit. Dit is zowel door 
de teamleiders als de ouders goed bevallen. Daar waar mogelijk proberen we dat nu 
digitaal te doen.  
Op de website staat bij AGENDA wanneer de (bijzondere) opkomsten/over-
nachtgingen zijn. Bij SPELTAK staat op de website de agenda van iedere speltak.  



Communicatie zal altijd een punt van aandacht blijven en bij vragen is de teamleider  
de vaste contactpersoon per speltak. 
Plusscouts en Stamleden (niet-leiding) vallen buiten reguliere vergaderingen en 
worden geïnformeerd via de Algemene Ledenvergadering in april en november en 
ontvangen daarvan de notulen.  
 
Gedragscode, Omgang met kinderen 
In 2018 heeft de werkgroep stilgestaan bij de omgang met kinderen. Het is goed om 
hier meer tijd voor te nemen en te bespreken en om het op papier te hebben. In juni 
2018 is er een cursus geweest voor de leiding waar deze thema’s behandeld zijn. 
Ook het bij je hebben en het gebruik van de mobiel tijdens een opkomst en social 
media zijn besproken. Alle leiding heeft de gedragscode (omgang met kinderen) 
ondertekend en handelt hiernaar. 
Per 2018 is de vertrouwenspersoon: Maureen Metzelaar. De vertrouwenspersoon is 
beschikbaar voor een gesprek en advies als het moeilijk of onwenselijk is om deze 
vragen direct met de betrokkene(n) te bespreken. Dit kan gaan om zaken rondom: 
pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenst gedrag en/of andere zaken.  
Verder is er een protocol gemaakt hoe jeugdleden omgaan met materiaal. Hoe ga je 
om met een zakmes/bijl (afhankelijk van leeftijd of je hier mee werken mag) en willen 
we kinderen leren waar het materiaal ligt en waar het ook weer netjes (onder 
toezicht) opgeruimd moet worden. Tevens zijn er verantwoordelijken aangesteld per 
‘kleur’ blouse die de jeugdleden hierbij begeleiden. Wat stuk is wordt gemeld, het 
onderhoud van het materiaal wordt geregeld door de materiaalmeesters en het 
materiaalhok krijgt nog een nieuwe indeling.   
Vervolgens willen we bekijken of we met meer jeugdleden de wandel4daagse 
kunnen lopen. 
Als laatste is afgesproken dat we de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor 
kaderleden om de 5 jaar vernieuwen, mocht deze tussentijds niet vernieuwd zijn. 
Mocht bij wisseling van functie een nieuwe VOG vereist zijn, dan wordt de VOG 
eerder vervangen. 
 
 
In 2019 worden er weer nieuwe werkgroepen gemaakt en worden de volgende 
punten opgepakt:  
 

- Educatie 
- Taakverdeling vrijwilligers 
- Meerjarenbeleid 
- Behoud jeugd 
- Donateurs, Verzekeringen, Melding Bijna Ongevallen, Overige zaken 
- Evaluatie punten 2016 

 
 
Heeft u algemene vragen: 
Contactpersoon groepsontwikkeling: Henriëtte Veluwenkamp, 
ledenadministratie@scouting-rijssen.nl 


