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 Inleiding: Scouting op Maat

 

 Als we de uitgaven voor ouders voor een jaar scouting verge-

lijken met deze voor een andere jeugdbeweging, sportorganisatie of cul-

turele hobby, dan hoeft scouting niet duurder of goedkoper te zijn. Toch 

betekent lid zijn bij Scouts en Gidsen Vlaanderen van één of meerdere 

kinderen binnen één gezin soms een niet onaardige hap uit het famili-

ale budget. Want behalve het jaarlijkse lidgeld en de kosten van week-

ends en kampen, komen hier ook nog niet-jaarlijkse kosten bij zoals de 

aankoop van een uniform en kampeermateriaal (slaapzak, luchtmatras, 

rugzak, …) en tal van andere uitgaven (etentje op het groepsfeest, een 

zwemactiviteit, uitstappen, …). 

Niet elk gezin heeft het daar gemakkelijk mee. Voor sommige ouders 

wegen deze kosten om verschillende redenen zwaarder door dan voor 

anderen. Al zullen ouders daar niet altijd graag mee op de proppen ko-

men. En voor leiding is het niet altijd gemakkelijk om signalen bij ouders 

op te vangen die erop wijzen dat het kostenplaatje van scouting voor hen 

een drempel is. 

Het is daarom belangrijk om te weten dat er verschillende grote en 

kleinere initiatieven bestaan om tegemoet te komen aan deze mogelijke 

financiële drempel voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Scouts 

en Gidsen Vlaanderen werkte hiervoor reeds verschillende initiatieven 

uit, die we in deze brochure kort oplijsten. Maar ook kleine ingrepen in 

je lokale groepswerking kunnen ervoor zorgen dat de kostprijs voor alle 

leden zo laag mogelijk gehouden wordt. 
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Al deze initiatieven, groot en klein, worden gebundeld onder de noemer 

Scouting op Maat: ideeën en acties die ervoor zorgen dat eventuele 

financiële drempels voor deelname aan scouting voor alle jongeren ho-

pelijk steeds meer zullen verdwijnen. Want scouting, da’s voor iedereen! 

In deze brochure schetsen we ter inleiding een beeld van wat kansar-

moede precies inhoudt (deel 1). We geven vervolgens een overzicht van 

de ondersteunende initiatieven vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen voor 

gezinnen die in armoede leven (deel 2), gevolgd door tips om de kost-

prijs voor alle leden zo laag mogelijk te houden (deel 3). Tot slot bespre-

ken we enkele handvaten voor de communicatie met ouders over deze 

thema’s (deel 4) en halen we enkele belangrijke aandachtspunten voor 

de emotionele veiligheid van de leden aan (deel 5). 
 



6

Jongeren die in armoede leven, zetten moeilijk de stap naar een jeugdbeweging. 
Ze kennen ‘de scouts’ niet en hebben vaak het gevoel dat ze er niet welkom 
zijn of dat het niet voor hen is. Ook voor de ouders is het soms moeilijk om hun 
kinderen toe te vertrouwen aan leid(st)ers die ze niet goed kennen. Vertrouwen 
en communicatie is heel belangrijk voor gezinnen die in armoede leven. De 
kostprijs is voor hen een praktische drempel, die ze wel meetellen, maar die niet 
doorslaggevend is om te beslissen of ze hun kinderen aan scouting laten doen. 

Als er over armoede gesproken wordt, denkt men spontaan aan “geen geld 
hebben”. Maar armoede is meer dan enkel een inkomensprobleem. Armoede 
is een heel eigen combinatie van vele achterstellingen: moeilijkheden in het 
onderwijs, slechte tewerkstellingskansen, ongezonde huisvesting, wankele 
gezondheid, onstabiele gezinssituatie, ... Mensen die in armoede leven, worden 
op verschillende levensdomeinen uitgesloten. Dat zorgt voor een kringloop waar 
mensen niet uit raken: problemen versterken elkaar en zijn soms zowel gevolg 
als oorzaak van een ander probleem. 

Zo zijn ouders in armoede vaak laaggeschoold, zodat ze zich tevreden moeten 
stellen met zwaar en ongezond werk om toch een inkomen te hebben. Hoewel 
hun gezondheid achteruitgaat, zullen ze vaak een doktersbezoek uitstellen om 
kosten te besparen. Hun goedkopere woning verslechtert hun situatie: meer 
kans op vochtige kamers, minder hygiëne en soms zelfs geen stromend water. 
Aan deze kringloop ontsnappen ligt niet voor de hand: ze leven van dag tot dag, 
zonder toekomstperspectief. Als er toch geld is, zal dat vaak meteen gebruikt 
worden om even te kunnen genieten, want morgen wordt weer een dag vol 
moeilijkheden. 

Ondanks deze lastige levensomstandighe-
den willen ouders er alles aan doen om te 
zorgen dat hun kinderen het beter hebben. 
Zo vragen ouders soms weinig hulp, om-
dat ze graag zelf hun boontjes doppen. Ze 
willen ook dat hun kinderen het goed doen 
op school, maar kunnen door hun lage 
scholing niet altijd helpen bij het huiswerk. 
Of ze kopen een nieuwe gsm zodat hun 
kinderen niet gepest worden omdat ze niet 
mee zijn met de laatste trend. Toch geven 
ze ongemerkt hun schaamte door: ook hun 
kinderen voelen zich beschaamd en dur-
ven of willen niet altijd om hulp vragen. 

1| Een zicht op kans-armoede
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Zelfs als mensen in armoede hulp vragen, 
is het niet evident dat ze die op dat moment 
ook krijgen: er moeten vele papieren ingevuld 
worden, ze worden van de ene instantie naar 
de andere gestuurd, of het is voor hen niet 
duidelijk bij wie ze terecht kunnen. Te veel 
informatie doet hen soms al op voorhand 
afhaken: ze vatten de gang van zaken niet 
en voelen zich overweldigd. Door hun lage 
zelfvertrouwen denken ze vaak dat ze het niet 
zullen begrijpen of dat ze er toch niets aan 
kunnen doen. 

Vele initiatieven gericht op mensen in armoede schieten hun doel voorbij, met 
als gevolg dat vooral de middenklasse er gebruik van maakt. Denk maar aan de 
belastingsaangiften, een kluwen van regeltjes waarvan je vooral op de hoogte 
moet zijn. De studiebeurzen waren vroeger ook zo’n administratief gedoe dat 
arme gezinnen hier weinig gebruik van maakten. Tegenwoordig gebeurt de 
aanvraag zo goed als automatisch via de school. Veel meer gezinnen in armoede 
krijgen zo toch waar ze recht op hebben.

Kinderen die opgroeien in een gezin in armoede, ondervinden steeds aan den 
lijve de gevolgen van uitsluiting in de samenleving. Ze hebben minder basisvei-
ligheid, omdat hun ouders, door hun eigen moeilijkheden, die veiligheid minder 
kunnen bieden. Er is niemand die hen aanmoedigt als ze iets goed doen: hun 
ouders zijn bezig met overleven, op school worden ze vaak gepest omdat ze 
‘anders’ zijn of leerkrachten zijn kwaad als ze roepen, terwijl ze thuis dikwijls 
moeten roepen om gehoord te worden, … Zo krijgen ze het gevoel dat ze er niet 
bijhoren. Ze voelen zich onbegrepen en schamen zich voor hun situatie. Ze 
hebben een laag zelfbeeld en weinig vertrouwen in hun eigen kunnen. 

Hoewel kinderen die in armoede leven voortdurend moeilijkheden ervaren, 
tonen ze veerkracht om daarmee om te gaan. Ze hebben weinig schoolse ken-
nis, maar compenseren dat met hun kennis om thuis (en op straat) te overleven. 
Ze leren in moeilijke situaties creatieve oplossingen zoeken. Vaak zijn ze zelfs 
vindingrijker dan andere jongeren: noodgedwongen, om te kunnen overleven. 

Omdat mensen in armoede extra creatief zijn of af en toe geld uitgeven aan 
duurdere dingen (zoals een gsm of PlayStation), blijft armoede vaak verbor-
gen. Mensen schamen zich voor hun situatie en proberen die te verbergen. 
“Een jongere die rondloopt met een iPod kan toch niet arm zijn?”, denken velen. 
Maar vaak hebben die jongeren thuis heel wat problemen: te weinig geld voor 
voldoende gezond eten, een zieke moeder of vader, inwonen bij familie omdat ze 
uit huis gezet zijn, geen eigen fiets of brommer… 
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Dat mensen hun armoede willen verbergen, komt door de vooroordelen die 
erover heersen. Hoe vaak hoor je niet: “Het is toch zijn eigen fout dat hij geen 
geld heeft?” of “ Kan hij geen werk zoeken?” Het verschil tussen arm en rijk 
blijkt vooral een cultuurverschil te zijn. Wie beschikt over een mooi huis, goed 
betaald werk, een hogere opleiding en alle andere rijkdommen, kan zich niet 
voorstellen hoe het is om in armoede te leven. Je begrijpt niet waarom mensen 
in armoede toch een gsm kopen voor hun kinderen, of waarom die kinderen niet 
geleerd hebben om problemen al pratend op te lossen. Daarom is het belangrijk 
om ouders en jongeren in armoede niet te veroordelen voor wat jij niet be-
grijpt, maar om naar ze te luisteren. Je zal misschien nooit helemaal doorgron-
den hoe armoede voelt, maar je kan mensen wel wat beter begrijpen. 

Voor mensen die over een beperkt inkomen beschikken, is vrijetijdsbeste-
ding meestal een van de eerste zaken waarop bezuinigd wordt. Jongeren die 
in armoede leven, kunnen ook om nog verschillende andere redenen de stap 
naar scouting niet zetten. Zo kunnen jongeren en ouders in armoede een laag 
zelfvertrouwen en zelfwaardering hebben en voelen ze zich ‘anders’ dan andere 
jongeren. Of kunnen ze het gevoel hebben scheef bekeken te worden door be-
geleiding en andere ouders. Daarom kunnen ze het gevoel hebben niet welkom 
te zijn in een scouts- en gidsengroep. Daarnaast geven ouders aan dat ze bij 
veel vrijetijdsaanbod weinig vertrouwen hebben in de begeleiding. Vaak vinden 
ze de groepen ook te groot. Dit komt omdat kinderen in armoede met meer-
dere problemen geconfronteerd worden en zo vaak extra aandacht en positieve 
bevestiging nodig hebben. 

Deze en andere drempels, en zeer handige tips om hieraan tegemoet te komen, 
worden uitgebreid besproken in de brochure ‘Jongeren die in armoede leven’. 
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Een belangrijke praktische drempel tot 
deelname aan scouting voor gezinnen 
die in armoede leven, is de kostprijs. We 
vertelden al dat scouting niet noodzakelijk 
duurder is dan andere vrijetijdsbesteding, 
maar toch kan dit voor bepaalde gezinnen 
een belangrijke hindernis vormen. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is zich 
bewust van dit probleem en ontwikkelde al 
verschillende initiatieven die deze drempel 
kleiner kunnen maken. 

Communiceer die mogelijkheden tijdig naar ouders (mondeling of via jullie 
boekje), ook al denk je dat niemand van je scouts- en gidsengroep er nood aan 
heeft. Zo maak je de stap kleiner voor ouders die het niet fijn vinden om toe te 
geven dat ze niet rondkomen. Als het toch moeilijk blijft om over deze gunst-
maatregel te spreken, kan je gewoon het verminderde bedrag vragen zonder te 
vermelden dat het om een uitzondering gaat. 

Alle ondersteuningsvormen moeten door de (groeps)leiding worden aange-
vraagd. Het is niet de bedoeling dat ouders zelf formulieren e. d. invullen. 

In dit deel bespreken we: 
• Verminderd lidgeld;
• Fonds op Maat;
• Verminderd verblijfsgeld bij de Hopper Jeugdverblijven.

2.1 Verminderd lidgeld 

Wat?
Voor een deel van de gezinnen van de leden is het niet mogelijk om voor al hun 
kinderen het volledige lidgeld te betalen. Het is daarom belangrijk om aan ou-
ders tekst en uitleg te geven over het nut van deze financiële bijdrage. Laat hen 
weten dat er een degelijke verzekering vervat zit in het lidgeld. Het lidgeld dient 
onder andere ook voor het maken en verzenden van de tijdschriften voor leden 
(KrakBoem) en leiding (Over&Weer), algemene werkingskosten, … En licht ook 
toe waarom jullie soms voor een activiteit extra geld vragen.

2| Doelgroepspecifieke initiatieven van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen
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Scouts en Gidsen Vlaanderen wil groepen de mogelijkheid geven om verminderd 
lidgeld aan te vragen voor deze kinderen. De groepsraad van een lokale groep 
heeft in het begin van het jaar het recht om te beslissen of deze gezinnen ver-
minderd lidgeld kunnen krijgen. Zo wordt er maar de helft van het lidgeld voor 
deze kinderen aangerekend. 

Belangrijk hierbij is te weten dat dit geen systeem is om zomaar vermindering 
te geven aan bepaalde categorieën van kinderen of gezinnen, zoals bijvoorbeeld 
ieder derde kind van een gezin. Het budget voor deze maatregel is beperkt, dus 
kan dit verminderde lidgeld enkel gebruikt worden voor ouders die het echt 
nodig hebben. We verwachten dat jullie ‘handelen als een goede huisvader’: 
spring op een eerlijke manier om met de geboden financiële ondersteuning. 

Hoe Aanvragen? 
Indien de groepsraad van een lokale groep beslist dat deze gezinnen op steun 
kunnen rekenen, vinken ze in de groepsadministratie aan dat zij recht hebben op 
verminderd lidgeld. 

2.2 Fonds op  Maat

Wat?
Jaarlijks wordt er met ‘Fonds op Maat’ een bedrag voorzien dat helemaal kan 
gaan naar de ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jonge-
ren. 

Naast het lidgeld (waarvoor je verminderd lidgeld kan aanvragen) komen er 
nog heel wat kosten kijken bij een scouts- en gidsenjaar: weekends en kampen, 
een uniform, gaan zwemmen, … Om ouders die het financieel moeilijk hebben, 
hierbij te ondersteunen, heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen ‘Fonds op Maat’ 
ontwikkeld. Groepen kunnen met een eenvoudig aanvraagformulier een tus-
senkomst vragen voor een aantal van die kosten.

Deze ondersteuning kan enkel voor (één of meerdere) individuele leden worden 
aangevraagd, en dit enkel voor kosten die met activiteiten (weekends, kampen, 
uitstappen, …) te maken hebben. Fonds op Maat geldt dus niet voor ondersteu-
ning op groepsniveau of de aankoop van materiële zaken (uniform, kampmateri-
aal, …). 

Met enige creativiteit kan je gemakkelijk zelf, met je groep, materiële onder-
steuning bieden voor de leden die het nodig hebben. In het volgende hoofdstuk 
van deze brochure reiken we jullie hiervoor verschillende tips aan (zie ‘Verkoop 
tweedehandsuniformen’ en ‘Uitleendienst van kampeermateriaal’). Heb je hier 
zelf nog meer ondersteuning bij nodig? Neem dan contact op met ploeg Diversi-
teit (diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be). 
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Eén ding vinden we hierbij belangrijk. Solidariteit is een belangrijk woord in 
onze beweging, daarom vinden we dat ook de groepen (eventueel samen met de 
oudervereniging, …) zelf een extra duit in de zak moeten doen. De richtlijn hier is 
dat het lid zelf een derde van de kostprijs betaalt, de groep voor een derde zorgt 
en het Fonds op Maat voor het laatste derde van de totale prijs tussenkomt. 

Daarnaast houden we ook rekening met de richtprijzen voor weekends en 
kampen per tak, zoals beschreven in het onderzoek ‘Quanta Costa’ (te vinden via 
www.scoutsengidsenvlaanderen.be: Dienstverlening > Goed geregeld: De kost 
van Scouting). Indien het gevraagde bedrag en de gehanteerde prijzen niet in lijn 
liggen met deze richtprijzen, kunnen we om meer informatie vragen. 

Hoe aanvragen? 
Om deze ondersteuning te krijgen moet je als groep een formulier invullen, 
te vinden via www.scoutsengidsenvlaanderen.be: Kijk op scouting > Thema’s: 
Diversiteit > Scouting op Maat, of aan te vragen via diversiteit@scoutsengidsen-
vlaanderen.be. 

Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf

Wat? 
Ook onze Hopper Jeugdverblijven doen 
een extra inspanning voor kinderen 
en jongeren die het financieel moeilijk 
hebben. Boven op het gunsttarief voor 
scouts- en gidsengroepen kunnen deze 
kinderen en jongeren een extra korting 
krijgen: voor deze doelgroep bedraagt 
de kostprijs dan de helft van het gunst-
tarief. 

Hoe aanvragen? 
De groepsraad mag, net zoals met de 
‘verminderd lidgeld’-regel, zelf beslis-
sen welke kinderen hier van kunnen ge-
nieten. De leiding krijgt dan op simpele 
vraag bij de resident van het jeugdverblijf in kwestie, de korting. 
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Enkele kleine ingrepen kunnen er voor zorgen dat de kostprijs voor alle leden zo 
laag mogelijk wordt gehouden. Het gaat vaak om kleine dingen, maar kunnen 
voor ouders in armoede een groot verschil maken! 
Vermeld vooreerst op je website of in je ledenboekje dat je probeert om 
financiële drempels te beperken. Vertel erbij dat indien nodig ouders met een 
groepsleid(st)er contact kunnen opnemen en dat er samen en vertrouwelijk naar 
een oplossing gezocht zal worden. Belangrijk is om dit naar alle ouders te com-
municeren. 

In dit deel bespreken we: 
•  het idee van een maximumfactuur per jaar; 
• ‘betalen in schijven’; 
• de verkoop tweedehanduniformen; 
• het uitlenen van kampeermateriaal; 
• een beknopt overzicht van belastingsvoordelen; 
•  voordelen bij het ziekenfonds; 
• mogelijke samenwerking met het plaatselijke OCMW of Verenigingen waar-

armen het woord nemen.
We sluiten af met enkele aandachtspunten.

3.1 Maximumfactuur per jaar 
Probeer tijdens de planning van je activiteiten (zoals weekend, zwemmen, ...) 
zo weinig mogelijk extra geld te vragen aan de ouders en de kost te beperken. 
Vele kleintjes maken een groot bedrag, waardoor het voor sommige ouders echt 
moeilijk wordt om hun kind naar de scouts te sturen. Bovendien is het vaak gis-
sen voor ouders hoeveel het totaalplaatje zal kosten. Als er toch extra uitgaven 

zijn, zorg dan dat ouders tijdig op 
de hoogte zijn, zodat ze weten wat 
hen te wachten staat.

Maak daarom met je groep eens 
de denkoefening hoeveel een 
scouts- en gidsenjaar voor jullie 
leden kost. Lijst eens op waarvoor 
de takleiding een bijdrage van 
de leden verwacht: weekends en 
kampen springen er opvallend uit, 
maar ook uitstapjes (bijvoorbeeld 
de inkomprijs van het zwembad, 
bus of trein, …), een beurtrol om 

3| Initiatieven voor een zo laag mogelijke kost-
prijs voor ALLE leden
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de vieruurtjes voor de groep te voorzien, een barbecue om het jaar af te sluiten 
of de jaarlijkse paaseierenverkoop (waar ouders toch graag zelf iets kopen van 
hun zoon of dochter), … mogen niet over het hoofd gezien worden. En maak dan 
de rekensom: wat is het totaalbedrag voor een volledig scouts- en gidsenjaar? 
En hoe is de spreiding van die kosten? Misschien ga je bijvoorbeeld in maart 
wel én op weekend én twee weken later met de groep zwemmen én is het ook 
nog paaseierenverkoop. Om het jullie gemakkelijk te maken deze oefening eens 
aan te gaan, ontwikkelde ploeg Diversiteit een handig instrument (te vinden op 
de website: Kijk op scouting > Diversiteit > Scouting op Maat). Je kan hiermee 
meteen ook aftoetsen welke kosten door Fonds op Maat gedekt kunnen worden 
en welke kosten dan nog overblijven 

Handig om de kosten binnen de perken te houden is een maximumfactuur jaar. 
Hiermee bepaal je op voorhand hoeveel geld je maximaal aan de ouders zal vra-
gen voor activiteiten zoals uitstapjes naar de zoo, het zwembad of de schaats-
baan, weekends, kamp, eetfestijn, … Maximumfacturen kunnen de kosten 
beperkt houden en de ouders een idee geven van hoeveel de kost voor een gans 
jaar zal bedragen. 
Wat weekends en kampen betreft, geven we jullie alvast een overzicht van de 
richtprijzen per tak die wij naar voor schuiven, gebaseerd op de gemiddelde 
prijzen die scouts- en gidsengroepen vragen (te vinden via www.scoutsengidsen-
vlaanderen.be: Dienstverlening > Goed geregeld: De kost van Scouting). 

WEEKEND KAMP

aantal 
dagen

gemiddelde 
kostprijs

aantal 
dagen

gemiddelde
kostprijs

gemiddelde 
prijs per dag

kapoenen 1,6 €20,00 5,5 € 77,00 €14,00

welpen en 
kabouters

2 €22,00 7,5 € 95,00 €12,67

jonggidsen en 
jongverkenners

2 €24,00 10 €112,00 €11,20

gidsen en
 verkenners

2,2 €25,00 10,7 €128,00 €11,96

jin
(ook internationaal)

2,1 €24,50 12 €192,00 €16,00

akabe 1,7 €22,00 7 €110,00 €15,71

Belangrijk ten slotte is dit kostenoverzicht ook duidelijk aan de ouders te com-
municeren. Zo kan je al bij de inschrijving meedelen wat de kosten tijdens het 
jaar zullen zijn en een overzicht geven van de betalingsmogelijkheden. Als een 
groep een oplijsting kan bieden van alle kosten, kunnen ouders zich er beter op 
voorbereiden. Het nadeel is dat deze optelling mogelijk kan afschrikken, want 
weekends en kampen verhogen de totaalprijs meteen sterk. Vertel er daarom 
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meteen ook bij dat de mogelijkheid bestaat dit bedrag in schijven te betalen (zie 
volgend onderdeel) en verwijs naar ondersteunende initiatieven zoals Fonds op 
Maat (zie deel 2).

3.2 Betalen in schijven 
Voor veel mensen (en zeker voor mensen die in armoede leven) is het niet van-
zelfsprekend om een groot geldbedrag in één keer te betalen. Om dit probleem 
te omzeilen is het aangewezen de ouders de mogelijkheid te bieden om in 
schijven te betalen. 

Een kampspaarplan maakt het bedrag op het einde van het jaar minder groot. 
Ouders kunnen dan zelf kiezen om al dan niet in het spaarplan in te stappen. Zo 
kan je ouders de mogelijkheid geven om vanaf september bijvoorbeeld maande-
lijks 5 of 10 euro te betalen voor het kamp, om de lasten te spreiden. Die regel 
kan je voor iedereen laten gelden, zodat je geen bijzondere stempel hoeft te 
drukken op kinderen en jongeren die in armoede leven. 

Het innen van deze bedragen en het nagaan of er al wel degelijk betaald is, kan 
wel wat werk kosten. Een spaarkaart, waarop de leiding kan aankruisen welk 
bedrag reeds betaald is, kan hiervoor een oplossing bieden. Zo kan je ook tus-
sentijds het gespaarde bedrag laten weten aan de ouders en kan je misverstan-
den vermijden. 

Of organiseer voor al je leden een leuke activiteit om de groepskas te spijzen: 
car- en fietswash, helpen bij een lokale zelfstandige, zakdoekjesverkoop, … Dan 
heeft de hele groep bijgedragen om een gezamenlijke uitstap te maken. 

3.3 Tweedehandsuniformenwinkel
De aankoop van het uniform is een hoge 
drempel: niet enkel financieel, maar ook qua 
gevoel en uitzicht. Geef aan dat het niet ver-
plicht is om het volledige uniform te kopen 
(bijvoorbeeld enkel das en hemd volstaan). 
De verkoop van tweedehandsuniformen hoeft 
er niet alleen te zijn voor kinderen die in 
armoede leven. Vanuit een duurzaamheids-
perspectief kan je dit bij alle leden promoten. 
Zo vermijd je etikettering van kinderen die in 
armoede leven.  Toch zal dit niet door ieder-
een als dé oplossing gezien worden: ouders 

in armoede willen namelijk het beste voor hun kinderen, en zullen nog trotser 
zijn om hun kind in een nieuw hemd te zien lopen. 
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Een tweedehandsverkoop opzetten in 10 stappen

Het oprichten van een tweedehandsuniformenwinkel staat of valt met enthou-
siasme van de ganse leidingsploeg: het is belangrijk dat een dergelijk project 
door alle leiding wordt gedragen, anders is het waarschijnlijk geen lang leven 
beschoren.

1. Groepsraad. Het opzetten van een tweedehandsverkoop start op de groeps-
raad: leg eerst de ervaringen van de takleiding naast elkaar. Zijn er al vragen 
gekomen van ouders voor tweedehandsuniformen? Denk je dat er kinderen zijn 
die het financieel moeilijk hebben? … Doe een eerste brainstorm over mogelijke 
in te zamelen uniformstukken. Stel een werkgroep samen. 

2. Ouder- of groepscomité. Als je een ouder- of groepscomité hebt, ga je best 
met hen het overleg aan. Zij kunnen mogelijk mee voor de praktische onder-
steuning zorgen. Het is dus belangrijk hen mee op de kar te krijgen. 

3. Ouders. Organiseer een bevraging bij de ouders (en niet de leden!) om zicht te 
krijgen op de vraag en aanbod van tweedehandsuniformen. Leg ook uit waarom 
je overweegt om een tweedehandshandel op te starten (duurzaam, kostenbe-
sparend, drempelverlagend, …). Peil naar de behoefte: is er enkel nood aan 
uniformen of bijvoorbeeld ook kampmateriaal? 

4. Terugkoppeling naar de groepsraad. Koppel de resultaten van de bevraging 
terug naar de volledige leidingsploeg. Zet alles op een rijtje: Wat zijn de argu-
menten pro en contra? Hoe schat je vraag en aanbod in? Wat zijn de bemer-
kingen of suggesties van de ouders? Neem een principiële beslissing: gaat 
de groepsraad er wel of niet mee akkoord om al dan niet het concept van een 
tweedehandswinkel verder uit te werken? Zo ja, laat een (eventueel nieuwe) 
werkgroep een voorstel voor de praktische organisatie ervan uitwerken. 

5. Idee toetsen bij andere groepen in de buurt. Zijn zij ook bezig met het orga-
niseren van een tweedehandsverkoop? Kunnen jullie misschien een samenwer-
kingsverband op touw zetten? 

6. Het verkoopsysteem. Je kan verschillende verkoopsystemen bedenken. En-
kele voorbeelden: een winkel met een permanent aanbod, een jaarlijkse actie, 
een tweedehandsmarkt, vraag- en aanbodlijst, … Kies voor een concept dat past 
bij je groep, de behoefte en jullie eigen mogelijkheden. 

7. Afspraken over de kwaliteit. Maak duidelijke afspraken over de kwaliteitscri-
teria waaraan een uniformstuk moet voldoen om in aanmerking te komen voor 
verkoop. Die afspraken moeten ook duidelijk gemaakt worden aan de ouders. 
Zijn er geen scheuren en zitten alle knopen er nog aan? Gewassen en gestre-
ken? Kentekens er afhalen of niet? … Stem je aanbod af op de vraag van de 
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ouders: als zij enkel nood hebben aan tweedehandsuniformen, moet je je geen 
extra last op de hals halen door een tweedehandsverkoop van rugzakken en vel-
bedden op poten te zetten. Begin dus met een beperkt assortiment, uitbreiding 
kan later nog. 

8.  Afspraken over de prijs. Het is niet de bedoeling om winst te maken met de 
verkoop en zo de groepskas te spijzen. We stellen voor dat je met vaste ver-
koopsprijzen werkt. Eén derde van de catalogusprijs van de Hopperwinkel lijkt 
ons een goede maatstaf. Vraag je aan de ouders om de oude uniformstukken 
gratis ter beschikking te stellen (‘een gift aan de groep’) of koop je stukken aan 
voor de permanente voorraad? Zorg dan wel dat je er als groep geen financiële 
kater aan overhoudt! 

9.  Afspraken over de taakverdeling. Zorg voor continuïteit in het project. Soms 
is het beter om hiervoor hulp van het ouder- of groepscomité, of ouders van 
leiding in te roepen. Zij kunnen misschien makkelijker tijd vrijmaken voor dit 
werkje en zo de leidingsploeg op drukke momenten (bvb. bij het begin van het 
jaar) ontlasten. Als je als leidingsploeg zelf instaat voor de organisatie stel je 
best een gedetailleerd draaiboek met alle afspraken op voor de werkgroep die 
de organisatie dan voor één scouts- of gidsenjaar op zich neemt.

10.  Afwerken. Als het organisatiemodel op poten staat en is goedgekeurd door 
de groepsraad kan je de tweedehandshandel lanceren. 
Aandachtspunten waarmee je rekening houdt in je promotiecampagne:  
• leg het hoe en waarom van de tweedehandshandel uit;
• schep geen valse verwachtingen. Maak duidelijk dat het hele systeem afhan     

kelijk is van vraag en aanbod en dat die twee - zeker in de beginfase - niet 
onmiddellijk in evenwicht zullen zijn;

• leg duidelijk uit welk materiaal er tweedehands verkocht wordt, wat de  
kwaliteits- en prijsafspraken zijn, wat je eventueel met de winst doet, ...; 

• leg uit hoe het systeem werkt: waar en wanneer stukken binnen leveren of  
uitzoeken, wie is de contactpersoon, ...; 

• maak een leuke folder en schenk permanent aandacht aan je tweedehands-
verkoop in het ledenblad.

Meer informatie over een de verkoop van tweedehandsuniformen en een uit-
gebreid stappenplan voor het opzetten van zo’n tweedehandsverkoop, kan je 
vinden in de brochure ‘Alsjeblief dankjewel’ (te vinden via www.scoutsengidsen-
vlaanderen.be: Publicaties > Virtueel boekenrek).
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3.4 Uitleendienst kampeermateriaal
Niet alleen de aankoop van een uniform is een kost. Ook het beschikken over 
kampeermateriaal, zoals een slaapzak, bedje, zaklamp of rugzak is niet voor 
iedereen een evidentie. 

Vermeld op je website of je ledenboekje duidelijk dat er bereidheid is om ver-
trouwelijk op zoek te gaan naar kampeermateriaal, als dat in een gezin niet 
voorhanden is. Je kan gebruik maken van verloren kampeermateriaal dat in je 
lokaal rondslingert. Een andere mogelijkheid is om bijvoorbeeld gamellen of 
ander eetgerei ineens voor de hele groep aan te kopen, dan hoeven ouders de 
kost niet te doen.

3.5 Fiscale voordelen (belastingen)
De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12 jaar of 
kinderen met een zware handicap jonger dan 18 jaar kan door middel van een 
fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen. 
De groep kan hiervoor het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ 
meegeven aan de ouders. Dit attest vraag je op via je jeugddienst. VAK I laat je 
door de jeugddienst invullen, VAK II moet door de groep zelf ingevuld worden. 
Dit ingevulde attest geef je aan alle ouders rond de periode dat de belastingen 
moeten ingegeven worden, of bij start van het scouts- en gidsenjaar. 

3.6 Voordelen bij ziekenfondsen
Ook de mutualiteiten dragen bij in de kosten van vrijetijdsbesteding van jonge-
ren. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds de ouders 
aangesloten zijn. 
Stimuleer daarom de ouders zelf bij het lokale kantoor van hun mutualiteit na te 
vragen op welke voordelen ze recht hebben. 

3.7 Samenwerking met OCMW en Verenigingen waar armen het 
woord nemen
Informeer bij het OCMW in je gemeente of zij een regeling kunnen treffen voor 
het (terug)betalen van het lidgeld of het kampgeld. Bij de meeste OCMW’s 
bestaat er een systeem van (gedeeltelijke) terugbetaling voor deze beide.  Via 
de jeugdraad kan er samengewerkt worden met andere jeugdverenigingen, en 
samen een overeenkomst met het OCMW gesloten worden. 

Daarnaast kan het interessant zijn om eens aan te kloppen bij ‘Verenigingen 
waar armen het woord nemen’. Of het nu om een enkel gesprek gaat of een 
duurzame samenwerking, deze ervaringsdeskundigen kunnen vanuit hun 
achtergrond bij je lokale groep mogelijke drempels voor mensen die in armoede 
leven, bloot leggen en mee zoeken naar aanknopingspunten om hieraan tege-
moet te komen. 
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Een lijst met adressen vind je op:
www4wvg.vlaanderen.be/wvg/welzijnensamenleving/armoedebestrijding/adres-
sen/adressenvwawn/Paginas/default.aspx.

3.8 Enkele aandachtspunten
Tot slot vermelden we hier nog enkele tips voor kleine ingrepen in de takwerking 
die niet alleen een groot verschil kunnen maken voor jongeren die in armoede 
leven, maar waar ook de andere leden baat bij kunnen hebben. 

Gewoon zuinig omspringen met de bestaande middelen, klinkt heel simpel, 
maar kan toch een belangrijk verschil betekenen. Een eetbudget per persoon 
per kampdag, een bewuste keuze van de winkel en de producten, … of over-
schotten van andere kampen meenemen. Dat betekent ook keuzes maken in het 
soort activiteiten, (bvb. niet naar pretparken gaan).

Behalve maximaal 1 tot 2 geldactiviteiten per jaar per tak zijn er nog andere 
slimme vormen van (extra) inkomsten voor je groep of tak. Ook het verhuren 
van het eigen lokaal of materiaal (tafels en banken) kan een voor een continue 
instroom zorgen. Vroegboekacties met korting voor de snellere betaler maakt 
het je als organisator ook makkelijker om in te schatten hoeveel je zal moeten 
uitgeven en deze bedragen beter te beheren. Verschillende groepen kiezen er 
voor om de leiding ook de volledige prijs te laten betalen, wat zeker in kleine 
takken een grote impact heeft. Dit blijkt ook steeds een onderwerp van discussie 
te zijn, iets om een groepsraad aan te besteden. 

Verder kan je bijvoorbeeld ook traktaties bij verjaardagen vermijden. Ze vor-
men gevoelige momenten voor de ouders en het kind, en zijn een extra last. Je 
kan als leiding op het einde van het semester een gezamenlijke activiteit doen 
voor alle jarigen, de kinderen een spel laten kiezen in de week van zijn/haar 
verjaardag, zelf een cake voorzien als  vieruurtje, … 

Daarnaast is mobiliteit een 
belangrijk aandachtspunt. Want 
mensen in armoede hebben vaak 
geen eigen vervoer en voor het 
gebruik van het openbaar vervoer 
is er niet altijd geld. Zo is een 
activiteit op verplaatsing soms een 
drempel voor ouders om hun kin-
deren te laten deelnemen. Wees je 
daarom bewust van waar je lokaal 
gelegen is. Is dit middenin een 
rijke buurt, moeten kinderen een 
drukke steenweg oversteken…? 
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Breng fysieke drempels in kaart en bekijk hoe je ze kan wegwerken. 
Een leid(st)er die de kinderen helpt oversteken of een gezamenlijk afspraakpunt 
op een pleintje is al veel laagdrempeliger. 

Als het moeilijk is voor kinderen die in armoede leven om naar je lokaal te ko-
men, kan je met de leiding afspreken om die kinderen thuis op te halen en terug 
te brengen. Een ideale gelegenheid om even een babbeltje te slaan. Besef ten 
slotte dat zelfs een bushalte voor de deur in een gemeente met gratis openbaar 
vervoer niet altijd een garantie is dat kinderen in armoede er ook daadwerkelijk 
gebruik van maken. Als je als enige met de bus moet komen, terwijl de rest met 
de wagen wordt afgezet, hou je daar geen goed gevoel aan over. 

Voor activiteiten op verplaatsing kunnen ouders die wel eens willen rijden, aan-
gesproken worden. Verwacht ook niet dat alle leden een fiets hebben om zich 
te verplaatsen. Als je graag met de fiets ergens naartoe wil gaan, zorg dan dat 
er extra fietsen aanwezig zijn voor leden die niet met de fiets kunnen komen. Of 
ga eens met de bus op verplaatsing: verzamel allen aan een bushokje en laat je 
groepskas betalen.
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Ouders hebben een belangrijke invloed op de vrijetijdsbesteding van hun kinde-
ren. Wanneer ouders het verenigingsleven zelf niet hebben meegemaakt, is het 
moeilijk om de kinderen wel zover te krijgen. Vaak is er echter ook een gebrek 
aan informatie naar de ouders toe. Het is voor ouders vaak gissen hoeveel het 
scoutsgebeuren exact zal kosten. Maar ook inhoudelijke informatie over de 
werking van scouting, zoals antwoorden op vragen zoals ‘Wat doen kinderen 
eigenlijk in de jeugdbeweging?’ en ‘Wat wordt er van de ouders verwacht?’, is 
lang niet bij alle ouders bekend. 

Daarnaast is het minstens even belangrijk dat alle ouders op de hoogte zijn 
van jullie inspanningen (spaaracties, uitleendienst, kortingen, …), zonder dat ze 
daar zelf moeten naar vragen. Voor ouders die in armoede leven, is het immers 
helemaal niet evident om toe te geven dat ze hulp nodig hebben bij financiële za-
ken, vervoer of andere vragen die andere ouders meestal zelf kunnen oplossen.
 
Duidelijke communicatie naar ouders toe is een must. Door middel van infor-
matie via een website, programmaboekje, ouderbezoeken, … kan je duidelijk-
heid scheppen over kosten en verwachtingen. We geven nog als richtlijn mee 
dat het steeds de (groeps)leiding is die de noodzakelijke administratie voor 
de ondersteuningsvormen in orde brengt. Stuur nooit ouders zomaar van het 
spreekwoordelijke kastje naar de muur door ze weg te sturen met enkel een 
telefoonnummer van het Verbond of een stapeltje papieren in de hand. Jullie als 
leiding zijn en blijven het eerste aanspreekpunt voor ouders, en zoeken meteen 
en samen naar een oplossing. Zit je als leid(st)er zelf met vragen, of weet je niet 
helemaal hoe alles te regelen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen 
met het Verbond of Ploeg Diversiteit (voor contactgegevens: zie verder deel 6). 

Belangrijk te weten is dat sommige kansarme ouders verwachten dat de 
leiding de eerste stap zet. Schaamte over hun thuissituatie kan hiervoor een 
aanleiding zijn. Maar ook het feit dat, als ouders gebruik willen maken van initia-
tieven zoals Fonds op Maat, zij altijd eerst langs de groep moeten passeren, kan 
een drempel zijn. Voor veel ouders is het immers niet vanzelfsprekend om hulp 
te vragen aan een 18-jarige leid(st)er. Tegelijk beseffen we dat het voor tak- of 
groepsleiding ook niet gemakkelijk is om zelf over eventuele financiële proble-
men te beginnen bij de ouders. Het is een thema waar vaak een taboesfeer rond 
hangt. 

Voorstellen om kennis te maken op een huisbezoek, of contact leggen via een 
vertrouwenspersoon van de familie (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker 
van het OCMW), kan een mogelijke ijsbreker zijn. De eerste indruk over het 
huis van de familie, kan vaak al een indicatie geven over financiële situatie van  

4| Communicatie naar/met ouders
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de ouders. Neem een ledenboekje mee, en stel op die manier jullie werking 
en de financiële ondersteuningsvormen voor. Wanneer je het financiële aspect 
opneemt in de algemene uitleg over je scouts- en gidsenwerking, is de stap al 
wat kleiner. 
Tot slot geven we nog enkele algemene tips over de communicatie met ouders 
die leven in armoede. 

• Bij wijze van kennismaking kan je activiteiten organiseren die open staan 
voor iedereen en waar kinderen vrijblijvend aan kunnen deelnemen. Of 
maak je groep bekend via het OCMW, bij de buurtwerking, ... Geef ouders 
de nodige praktische informatie over jullie groep (locatie, duur, prijs, …) 
Leg hen ook kort uit wat scouting inhoudt. Welke regels gelden er? Waarom 
is het belangrijk dat ze regelmatig komen? Hoe belangrijk is het groeps- 
aspect? 

• Vermeld al je initiatieven op je website, in je ledenboekje, op brieven die 
bij alle ouders in de bus belanden, … Maar verspreid de informatie ook via 
niet-schriftelijke kanalen: op huisbezoek, met een belletje, na een activi-
teit. Zorg dat alle ouders alle informatie krijgen. Het is namelijk niet altijd 
zichtbaar wie het thuis niet zo breed heeft. Door duidelijk te communiceren, 
kan je de drempels preventief laag houden, zodat ouders in armoede niet al 
op voorhand afgeschrikt zijn, maar de stap naar scouting durven zetten. 

• Als er problemen zijn (bijvoorbeeld met betaling), spreek je rechtstreeks de 
ouders aan om samen met hen naar oplossingen te zoeken. Ouders in ar-
moede willen namelijk vermijden dat hun kinderen nog maar eens met hun 
armoede geconfronteerd worden. Wel voelen sommigen zich te beschaamd 
over hun situatie om zelf de eerste stap te zetten. 

• Het is van belang om ouders niet enkel bij problemen aan te spreken, 
maar ook en vooral wanneer het goed gaat. Als het kind in het winnende 
team zat, bijvoorbeeld, of zijn beloftekenteken heeft behaald. Dit zal de 
vertrouwensband alleen maar ten goede komen. Aarzel dus niet om ouders 
aan te spreken. In het begin zullen ouders misschien heel wantrouwig 
reageren, maar de aanhouder wint! Van zodra ze doorhebben dat ook jij 
het beste voor hebt met hun kind, zullen ze stilaan hun vertrouwen geven. 
Positieve communicatie en interesse zijn hier de sleutelwoorden. 

• Probeer signalen te zien en dergelijke situaties vertrouwelijk te behan-
delen. Als een ouder liever niet heeft dat je op huisbezoek komt, betekent 
dit wellicht dat er nog een stevige vertrouwensdrempel moet overwonnen 
worden. 

• Maak duidelijke afspraken over wie wat moet weten. Is enkel de tak- of 
ook de groepsraad op de hoogte van mogelijke tegemoetkomingen die je 
aan een bepaald gezin doet? Neem je als groepsleiding initiatief zonder dat 
je takleiding dit hoeft te weten?
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Armoede gaat vaak gepaard met schaamte. Mensen schamen zich voor het feit 
dat ze arm zijn, dat ze minder hebben dan anderen. Die schaamte kan zich op 
verschillende manieren uiten. “Zo kunnen ouders die in armoede leven, bang 
zijn dat hun kinderen over de situatie thuis zullen vertellen. Bovendien is armoe-
de zichtbaar. Je ziet het als kinderen arm zijn en dat kan ouders ervan weerhou-
den om hun kinderen ergens heen te sturen1.”  Ouders zullen niet snel spreken 
over deze schaamte, en zeker niet tegen een ‘wildvreemde’ en een in hun ogen 
zeer jonge, leid(st)er. Kinderen voelen dit schaamtegevoel van hun ouders goed 
aan, en kunnen dit gevoel ook zelf overnemen. 

Veel ouders die in armoede leven zijn daarom -vaak terecht- bang dat hun kin-
deren niet zullen aarden in de gewone jeugdbeweging. Ze vrezen dat hun zoon 
of dochter er gepest zou worden of dat hun kind uit de boot zal vallen omdat 
ze bijvoorbeeld de middelen niet hebben om mee te gaan op uitstap of om een 
uniform te kopen. 

Kinderen en jongeren uit kansarme thuissituaties willen het liefst gewoon 
deel van de groep zijn, net zoals alle andere leden. Ook zij willen, net als hun 
leeftijdsgenoten, in hun vrije tijd een plek om zich ‘thuis’ te voelen, vrienden te 
maken, nieuwe en andere dingen te ontdekken, … 2. Ze willen niet opvallen als 
individuen die (financiële) hulp nodig hebben en vragen dus zeker niet om een 
(zichtbare) speciale behandeling. Tegelijk is het voor hen, net vanuit hun kans-
arme thuissituatie, niet vanzelfsprekend om aan alle activiteiten op een zelfde 
manier als hun ‘kansrijkere’ leeftijdsgenoten, deel te nemen. De kostprijs van 
een uniform of kamp, weegt voor hen net iets zwaarder door. 

Leiding kan vaak een bepalende rol spelen in de ervaringen die de ouders 
hebben met het jeugdwerk, zowel in positieve als negatieve zin. Het betreft dan 
zowel de ervaringen die ze zelf als kind hadden met het jeugdwerk, als de erva-
ringen die ze nu hebben met het jeugdwerk van hun kinderen. 

Hoe moet je nu als leid(st)er omgaan met dergelijke ambivalente gevoelens bij 
leden en hun ouders die in armoede leven? In de eerste plaats is het belangrijk 
te beseffen dat jeugdwerk geen hulpverlening is, en dit ook niet kan of moet zijn. 
Hoe een kind in je groep komt, staat niet los van hun opvoedingssituatie thuis, 
maar ook niet meer dan dat. Weten dat je leden een diversiteit aan achtergron-

1 Lise Kieckens (2007). Jeugdwerk vanuit het perspectief van ouders die in armoede leven. (onder-
zoeksthesis), p34.
2  Filip Coussée & Griet Roets (eindrapport 15 februari 2011). Vrijetijdsbeleving van kinderen in 
armoede. www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/vrijetijd_armoede/20110628_vrijetijdsbelev-
ing_armoede_eindrapport.pdf.

5| Emotionele veiligheid
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den en thuissituaties met zich meenemen, is al een belangrijk begin. Hiermee 
rekening houden, betekent aansluiting zoeken bij de concrete vragen van ouders 
en kinderen. Ook ouders die in armoede leven verwachten een ‘goede opvang’, 
waar hun kind op gelijke manier behandeld wordt als de andere groepsleden. En 
kansarme kinderen en jongeren willen ook gewoon ‘erbij horen’. 

Maar kinderen in armoede hebben, misschien nog net iets meer dan hun 
leeftijdsgenoten, behoefte aan een veilige omgeving waarvoor de takleiding 
de voorwaarden kan scheppen. Leiding die leden geen opvallende ‘speciale’ 
behandeling moet geven, maar die ook bewust is van de mogelijke (o.a. financi-
ele) drempels waarmee deze jongeren geconfronteerd worden. Maar vooral ook 
gewoon leid(st)ers die een luisterend oor bieden, waar de jongeren terecht kun-
nen om hun verhaal te doen of hun mogelijk ambivalente gevoelens ten aanzien 
van scouting te ventileren.

Tot slot nog even alles op een rijtje:
• zorg voor een veilig nest voor deze kinderen zodat ze zich maximaal kunnen   

ontplooien;
• zorg voor een vertrouwenspersoon waar het kind zich goed bij voelt: zo ver-

telt het veel en kan je als leiding direct inspelen op eventuele problemen;
• let extra op pestgedrag en probeer dit te vermijden;
• probeer mogelijke drempels weg te werken (zorg voor een uniform even-

tueel tegen sterk verminderde prijzen, verzamel kamppeermateriaal zodat 
het kind niet uit de boot valt, ... ).
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In het werkjaar 2010-2011 heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoek ge-
voerd naar de financiële drempels in scouting via de enquête Quanta Costa. In 
deze enquête werden de lokale groepen bevraagd over hun financiële werking. 
De resultaten vind je op www.scoutsengidsenvlaanderen.be: Dienstverlening > 
Goed geregeld: De kost van Scouting.

En we blijven hiermee verder gaan: eerst en vooral in het zoeken naar nieuwe 
mogelijkheden om zoveel mogelijk drempels weg te nemen, zodat iedereen kan 
deelnemen aan scouting. Deze vernieuwde brochure is één van die aanzetten. 

Daarnaast werkt Ploeg Diversiteit voortdurend aan initiatieven rond het brede 
diversiteitsthema binnen scouting, en 
rond kansarmoede in het bijzonder. De 
Open Kampen bijvoorbeeld zijn onder-
tussen een gevestigde waarde binnen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Open 
Kampen zijn kampen georganiseerd 
door scouts- en gidsenleiding voor 
kinderen en jongeren uit maatschap-
pelijk kwetsbare gezinnen, die geen lid 
zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
Meer informatie over ploeg Diversiteit 
en haar initiatieven vind je op www.
scoutsengidsenvlaanderen.be. 

De informatie uit deze brochure komt deels uit andere publicaties van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen. Meer uitgebreide informatie over specifieke thema’s, vind 
je in de volgende publicaties, (te vinden via www.scoutsengidsenvlaanderen.be: 
Publicaties > Virtueel boekenrek): 

•  Scouting, da’s duur. Over de kost van scouting; 
•  Dag vader, dag moeder. Over communicatie met ouders; 
•  Jongeren die in Armoede leven. Over jongeren en kansarmoede; 
•  Alsjeblief Dankjewel. Hoe een tweedehands-uniformenwinkel opstarten.

Daarnaast is ook gebruik gemaakt van verschillende scripties. Je kan deze 
opvragen via het Nationaal Secretariaat.

6| Meer weten?
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Heb je vragen over initiatieven van Scouting op Maat of heb je hulp nodig in het 
uitwerken ervan?

Ploeg Diversiteit
website: www.scoutsengidsenvlaanderen.be/kijk-op-scouting/themas/
diversiteit 
e-mail: diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be 
telefoonnummer: 03/231.16.20 
(vragen naar de verantwoordelijke voor diversiteit)
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www.scoutsengidsenvlaanderen.be


