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Groepsleiding zijn is een nobele taak. 
Jij bent als een fakkel voor je groep. 
Jij bent de persoon die de groep door het 
donker gidst. Je loopt voorop en probeert 
je medeleiding mee op sleeptouw te 
nemen. Als fakkel hou je de groep samen 
met de nodige warmte en sfeer. 
Bij jou brandt het vuur van engagement.
Als groepsleiding ben je voortdurend op zoek 
naar het evenwicht tussen groepsleiding, 
leiding en vriend zijn. Het is niet evident 
om aan het roer te staan van een ploeg 
leiding die ook jouw vrienden zijn. 
Geef jezelf de tijd om hierin te groeien.
In dit handboek vind je verschillende tips 
en tricks om jouw tocht als groepsleiding 
makkelijker te laten verlopen. 
De rol van groepsleiding staat hierin 
steeds centraal. Helaas is dit boek niet 
allesomvattend en zal je sommige 
zaken onderweg leren. Gebruik 
het als leidraad tijdens je groeps-
leidingscarrière. Stel je open voor
 leer- en groeikansen. Wie weet 
ontdek je zo nieuwe talenten.
Veel lees-plezier en veel succes!
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De groepsraad is het inspraakmoment van leiding binnen hun 
groep. Het is een uitwisselingsmoment tussen leiding van 
alle takken. Daarnaast is het een moment om te evalueren, te 
plannen en elkaar beter te leren kennen.

De groepsraad is een vergadering, maar deze hoeft niet saai te 
zijn. Pimp je groepsraad aan de hand van ‘de 7 van de activiteit’. 
Doe eens zot! Leiding kan ook nog eens genieten van spelen.

Meer info over ‘De 7 van de activiteit’ vind je in In}leiding, 
pagina 22.

Tijd
Wanneer hou je een groepsraad? 

Kies een moment waarop zoveel mogelijk leiding kan. Alleen 
zo zorg je ervoor dat iedereen de kans krijgt om zijn mening te 
geven. Plan je groepsraden aan het begin van het werkjaar. Heb 
je eigenlijk geen inhoud te bespreken, schaf hem af of verras je 
leiding met een ontspannende activiteit.

Persoon
Wie is aanwezig op een groepsraad? Hoe bespreken jullie de 
punten? Er zijn verschillende mogelijkheden.

5 Vergaderen met alle leiding

5 Vergadering met takleiding

5 Special guests: vzw-bestuur, district, jeugddienst, 
oudercomité, buurtcomité, materiaalmeesters, 
stamleiding… Special guests vraag je omwille van 
hun expertise of betrokkenheid bij een bepaald thema. 
Bijvoorbeeld, het oudercomité, dat helpt bij de startdag, 
kan uitgenodigd worden op de groepsraad die deze 
startdag evalueert.

5 Besprekingen in één groep

5 Besprekingen in kleinere groepjes

Thema
Daag jezelf en de groep uit om een groepsraad in thema te doen. 
Het kan een leuke avond worden en het werkt groepsbindend.

Groepsraden

IN}LEIDING
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Locatie
De enige vereiste voor een locatie is een vergaderruimte waar 
iedereen kan zitten. 

5 Het scoutslokaal

5 Een zaal in het gemeentehuis

5 Buiten in het park

5 Het kampterrein van volgende zomer

5 …

Spelconcept
Welke vorm heeft je groepsraad? Is het een evaluatievergadering, 
een brainstormvergadering, een planvergadering, een 
beslissingsvergadering, een informatieve vergadering of een 
combinatie hiervan? Denk bij de voorbereiding ook goed na over 
het doel van je vergadering.

Er bestaan verschillende methodieken om bepaalde onderwerpen 
aan te kaarten. Je kan uiteraard hiermee creatief aan de slag 
gaan. Voorbeelden zijn een groepsraad in de vorm van een quiz 
of een ganzenbord.
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Materiaal
Handig vergadermateriaal zijn papier en pennen, een beamer, 
post-its, stembriefjes, een timer… maar ook hapjes en drankjes. 
Je kan ook je creativiteit loslaten en een groepsraad houden 
met verf, kaarsjes, plakband, krijt, boekjes (bv. roddelbladen), 
postkaarten (bv. de gratis Boomerang-kaarten die je vindt in 
cafés of bioscopen)…

Spelregels
Goede afspraken maken goede vrienden en zorgen voor 
efficiëntie.

5 Maak een logische agenda op: zwaardere punten komen 
voor kleinere puntjes.

5 Stel een verslagnemer aan.

5 Licht het doel van de vergadering en het puntje steeds toe.

5 Maak afspraken over wie het woord mag nemen, ook 
tussen groepsleiding.

5 Las één of meerdere pauzes in.

5 Je kan ook afspraken maken rond laatkomers, gsm-
gebruik, het melden van aan- of afwezigheid, eventuele 
stemprocedures…

Wat is jouw rol als groepsleiding?
Jij bereidt de vergadering voor, stelt een agenda op, verstuurt de 
uitnodiging en zit de vergadering voor. Jij begeleidt de discussies 
en zorgt ervoor dat iedereen zijn mening kan en durft geven. Als 
groepsleiding zorg je ervoor dat iedereen betrokken wordt bij 
het nemen van een beslissing. Jij mag uiteraard zelf een mening 
hebben, maar stel je open voor de mening van je medeleiding.
Bewaak de sfeer op een groepsraad en zorg ervoor dat iedereen 
zich emotioneel veilig voelt. Enkel zo zal je ieders eigen mening 
horen. Toom de luide blaffers in en laat ze luisteren naar wat 
stille mussen denken. Gedragenheid creëer je enkel wanneer 
iedereen betrokken is.
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Tips voor het opstellen van 
een evenwichtige jaarplanning 

5 Leg concrete data vast voor 
belangrijke en grote activiteiten, 
maar ook voor groepsraden.

5 Doe dit op tijd: een groepsraad aan het 
begin van het jaar is hiervoor ideaal.

5 Hou rekening met examens, 
verlofperiodes en belangrijke 
activiteiten in de buurt.

5 Weet welke kasacties andere 
jeugdbewegingen inplannen.

5 Herbekijk de planning van vorig jaar: 
Wat was goed en wat kan beter?

5 Plan niet te veel.

5 Bewaak het evenwicht tussen 
de verschillende takken.

5 Zorg voor evenwicht tussen activiteiten 
die veel extra engagement vragen van 
leiding en minder intensieve activiteiten.

5 Bewaak het grotere kader: Waarom 
organiseren we deze activiteit? 
Wat is het doel ervan?

 

Jaarplanning
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Een werkgroep oprichten voor de organisatie van je eetfestijn of fuif?

Voordelen
5 Iedereen kiest zelf of hij meewerkt of niet.

5 Ook externen kunnen betrokken worden.

5 De verantwoordelijkheid ligt bij de werkgroep, zij koppelen 
terug op een groepsraad.

Nadelen
5 De werkgroep kan beslissingen nemen die jij als 

groepsleiding niet kan goedkeuren.

5 Je vindt niemand die zich wil engageren voor de werkgroep.

5 De werkgroep valt uit elkaar voor het evenement 
plaatsvindt.

Wat is jouw rol als groepsleiding?
Jij volgt de werkgroep op. Afhankelijk van de ervaring van de 
leden in die werkgroep, volg je deze nauw op of geef je hen net 
meer ruimte.

5 Heb vertrouwen in de werkgroep.

5 Pols af en toe naar de stand van zaken.

5 Geef tips.

5 Laat ruimte op een groepsraad voor terugkoppeling naar 
alle leiding.

 

Grote activiteiten
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Hier vind je een korte checklist waarmee je rekening houdt bij de 
voorbereiding van een kamp. Meer informatie vind je terug in het 
Kampvisum of het Internationaal kampvisum.

Bezorg de kampvisa tijdig aan je 
leiding, deze kunnen als leidraad 
gebruikt worden voor kamp-
voorbereidingen. Als groepsleiding 
ga jij na of een kamp voldoende 
georganiseerd is om effectief door 
te kunnen gaan. Jij controleert of 
een kamp inhoudelijk en praktisch 
in orde is. Jouw handtekening op 
het kampvisum geeft aan dat jij als 
groepsleiding vertrouwen hebt dat dit kamp een goed voorbereid 
kamp is. Nadien zal je districtscommissaris dit ook nog eens 
nagaan.

Praktische organisatie
5 Kampplaats geregeld?

5 Kampvervoer geregeld?

5 Nodige materiaal geregeld?

5 Uitnodigingen in orde?

5 Foeriers in orde?

5 Kampbegroting gemaakt?

5 Verzekeringen in orde?

5 Andere info over de omgeving opgevraagd?

Kampplanning
5 Evenwichtig?

5 Geschikt voor de leeftijd?

5 Wordt de veiligheid gewaarborgd?

5 Flexibiliteit? Alternatieven voor slecht weer?

5 Variatie in activiteiten?

5 Voorbereiding?

Kamp en kampkeuring

KAMPVISUM
GROEP

GROEPSNUMMER

TAK

KAMPPERIODE VAN   TOT  

PASPOORT VOOR 
EEN GOED KAMP
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Evalueren is…
… nagaan of je met een bepaalde activiteit je doel hebt bereikt en
    bekijken of je dit de volgende keer nog beter zou kunnen doen.

… leren uit ervaringen, zowel goede als slechte.

… kijken of je zelf goed bezig bent en zoeken naar verbeterpunten.

Hoe doe je dit? Zoek een antwoord op de volgende vragen.

5 Wat wil je evalueren? Het financiële plaatje, de 
organisatorische kant, de tevredenheid van de leden of 
leiding…?

5 Wie wil je bij de evaluatie betrekken? Leiding, leden, 
medewerkers, ouders…?

5 Wat wil je meenemen uit de evaluatie? Waarom ga je 
evalueren? Willen jullie nagaan of het doel bereikt is of 
neem je eerder de zinvolheid of de kwaliteit van de activiteit 
onder de loep?

5 Hoe wil je de evaluatie aanpakken? In grote groep, 
schriftelijk, anoniem, in kleinere groepjes, elk 
afzonderlijk…?

5 Wanneer ga je evalueren? Net na de activiteit, op een 
vast tijdstip tijdens het scoutsjaar, op het einde van het 
scoutsjaar, op het einde van het kamp…?

TIP:
5 Zorg voor een goed en duidelijk verslag van elke 

evaluatie zodat dit een volgende keer kan worden 
geraadpleegd.

5 Een handig hulpmiddel voor de evaluatie van de eigen 
scoutswerking is ‘Groep onder de loep’. Deze methodiek 
kan je downloaden op de website van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.

Evalueren
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Het beheer 
van de groep
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  Afspraken tussen groepsbeheerder en groepsraad 
De groepsbeheerder is iemand die het belang van goed kasbeheer 
begrijpt. Dit is niet altijd de groepsleiding zelf. De beheerder 
communiceert daarom regelmatig met de groepsleiding.

De groepsraad heeft echter beslissingsrecht. Volgende vragen 
kunnen dienen als leidraad: Wie mag welke uitgaven doen? 
Hoe worden uitgaven terugbetaald? Welke onkosten worden 
terugbetaald? Wie krijgt kilometervergoeding voor welke 
verplaatsing en hoeveel bedraagt die? Wie betaalt wanneer en 
hoeveel voor zijn consumpties op kamp? Hoeveel betaalt leiding 
die meegaat op kamp of op weekend?

  Een georganiseerd kasboek 

5 De beheerder staat in voor de betaling van alle facturen die 
een scoutsgroep krijgt. Hij bezorgt maandelijks of tijdens elke 
groepsraad een stand van zaken van de rekeningen (cash en bij 
de bank). 

5 Hij maakt een overzicht van alle inkomsten en uitgaven die met 
de rekening gedaan worden. 

5 Hij bezorgt de verantwoordelijken van bepaalde activiteiten 
een afrekening: een samenvatting van alle inkomsten en 
uitgaven met betrekking tot die bepaalde activiteit. 

5 Hij volgt de stortingen op van lidgeld en deelnamegeld van 
weekends en kampen.

19

Financieel beheer

Afspraken tussen 
groepsbeheerder 

en groepsraad

EEN
GEORGANISEERD

KASBOEK

EEN
goede relatie
met de bank

DOORDACHT
FINANCIEEL

BELEID
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  Een goede relatie met de bank 

5 Elke scoutsgroep is een feitelijke vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid (dit is niet hetzelfde als een vzw die wel 
rechtspersoonlijkheid heeft). Zorg ervoor dat je bank dus goed 
op de hoogte is van jullie situatie.

5 Check jaarlijks bij de bank of jullie gegevens nog up-to-date 
zijn. Zorg ervoor dat de juiste personen volmacht hebben op de 
rekeningen.

5 Zorg ervoor dat geen scoutsrekeningen (of scoutsgeld) op 
iemands eigen naam staan. 

  Doordacht financieel beleid 
In heel wat groepen bestaan er naast de groepskas ook verschil-
lende kassen per tak. Je kan op verschillende manieren werken:

5 Ofwel heb je een afzonderlijke bankrekening per tak waarop 
het geld van die tak staat. Eén persoon per takploeg is dan 
verantwoordelijk voor de opvolging van die rekening.

5 Ofwel heb je slechts één rekening waarmee alle verrichtingen 
gebeuren en hou je in de boekhouding bij hoeveel budget elke 
tak nog heeft.

5 Ofwel heb je een groepsrekening en houdt één persoon de 
takkas in cash geld bij.

Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen. Het is wel aan te raden 
om zo weinig mogelijk cash geld in het scoutslokaal bij te houden.
Geldkwesties liggen altijd gevoelig, zelfs in een jeugdbeweging. 
Vertrouwen is heel belangrijk. Open communiceren met je leiding 
over de geldzaken is daarin de beste houding. Leiding mag weten 
hoeveel geld de scouts bezit en wat de scouts en het scoutslokaal 
kosten.

Financiële acties zijn nodig om de kas te spijzen. Een geldactie 
is bedoeld om geld in te zamelen, maar probeer ook rekening te 
houden met de pedagogische werking. Zorg dat het geen platte 
commerce wordt. Een vriendelijk en verantwoordelijk imago is en 
blijft onbetaalbaar.

Hou rekening met de kost van scouting voor leden en ouders bij 
het opmaken van de afspraken rond financiën.
En ten slotte, maak een begroting op voor elke activiteit. Denk 
op voorhand na hoeveel alles zal kosten en bepaal hoeveel winst 
je wilt maken. Probeer in de mate van het mogelijke rekening te 
houden met deze begroting bij de voorbereiding van je activiteit, 
kamp of weekend.



 
Feitelijke vereniging
o  rechtspersoonlijkheid
o  rechten
o  plichten
o  eigenaar

Groepsleiding is verantwoordelijk.

VZW
o  rechtspersoonlijkheid
o  rechten
o  plichten
o  eigenaar

Het bestuur is verantwoordelijk.

Elke scoutsgroep is een feitelijke vereniging, maar sommige 
scoutsgroepen hebben naast die feitelijke vereniging ook een 
vzw. In dit geval zal de vzw eigenaar zijn van de scoutslokalen en/
of -terreinen.
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Vzw of feitelijke vereniging
en lokalenbeheer

ROL VAN DE GROEPSLEIDING

FEITELIJKE VERENIGING

LOKALENVISUM

VZW

x
x
x

v
v
v
v

x
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Het lokalenvisum is een kwaliteitsinstrument waarmee 
je de staat van jouw scoutslokalen kan vaststellen 
en je een actieplan kunt opstellen om je lokalen 
te verbeteren. Het lokalenvisum vertrekt van een 
minimumnorm waaraan een scoutslokaal zou moeten voldoen. 
Aan de hand van een reeks vragen wordt afgetoetst of jullie 
lokaal aan deze norm voldoet en waar er verbeterpunten zijn. 
Je kan dit als groepsleiding zelf invullen of delegeren aan de 
lokalenverantwoordelijke. Voor sommige vragen zal je misschien 
de hulp nodig hebben van de jeugddienst van je gemeente.
Er bestaat een papieren versie die je kunt invullen terwijl je in je 
lokaal rondwandelt. Je kan het ook meteen online invullen.
Meer informatie vind je terug in het lokalenvisum zelf.

Rol van de groepsleiding:
Jij vertegenwoordigt de groep op de vergaderingen van de vzw. 
Jij probeert (in samenwerking met de lokalenverantwoordelijke 
en/of de vzw) acties uit te werken ter verbetering van de 
scoutslokalen.

Tip: 
Als groepsleiding ben je vaak de tussenschakel tussen 
groep en vzw. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat de 
groep en de vzw met elkaar blijven communiceren. Let 
op dat ze niet naast elkaar werken, maar elkaar juist 
versterken. Zorg ervoor dat het geen wij-zij-verhaal wordt.



De Groepsadministratie is het 
online systeem om de leden van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen te beheren.

Je gebruikt de Groepsadministratie voor het inschrijven en 
schrappen van leden, aanpassen van groepsgegevens, afdrukken 
van ledenlijsten, mailen… Iedereen kan inloggen met zijn 
persoonlijke login. Afhankelijk van je functie, kan je bepaalde 
gegevens bekijken en/of wijzigen.

Als groepsleiding is het jouw taak om iemand aan te duiden 
als verantwoordelijke van de Groepsadministratie. Je kan 
deze taak zelf opnemen of delegeren. De Verantwoordelijke 
Groepsadministratie (VGA) kan alle gegevens van zijn groep 
beheren en wijzigen. De VGA zorgt ervoor dat alle gegevens in de 
Groepsadministratie correct zijn. Aan het begin van het scoutsjaar 
moet hij de functies van de leiding aanpassen en bevestigen dat 
alle gegevens die in de Groepsadministratie zitten, correct zijn. 
Pas wanneer hij dit bevestigd heeft, worden de facturen van het 
lidgeld gemaakt en doorgestuurd.

De functies van de Groepsadministratie zijn behoorlijk uitgebreid 
(meer informatie kan je terugvinden in de online handleiding). 
Zo kan je bijvoorbeeld etiketten maken met de adresgegevens 
uit de Groepsadministratie of kan je een mailtje sturen naar alle 
ouders (bijvoorbeeld met de vraag om de gegevens van hun zoon 
of dochter na te kijken en eventueel te verbeteren).

Een handige functie voor groepsleiding is het Orakel van de 
Groepsadministratie. Het Orakel geeft de ledenstatistieken 
van je groep weer: het aantal leden en aantal leiding, de 
evolutie van ledenaantallen doorheen de jaren, de procentuele 
verhoudingen (tussen leeftijden, geslacht), de verhouding leden-
leiding… Je kan het Orakel, bijvoorbeeld, gebruiken om een 
ideale leidingsverdeling te maken voor het komende scoutsjaar. 
Waar heb je meer of minder leiding nodig? Hoe groot kan een 
tak worden? Hoe pak je een leidingstekort aan? Hoe pak je een 
ledentekort aan? Het Orakel bevat de gegevens die je hierbij 
kunnen helpen.

23

Groepsadministratie
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NETWERK



Als groep is het zeer belangrijk om je netwerk goed uit te bouwen 
en te onderhouden. Oud-leiding, ouders, de parochie, andere 
jeugdbewegingen en de gemeente kunnen je namelijk helpen met 
je werking. Betrek hen zoveel mogelijk en investeer in je netwerk.
Netwerken is geven en nemen, voor wat hoort wat. Vraagt de 
gemeente om te komen helpen op de jaarmarkt, of enkele oud-
leiding vraagt om te komen helpen bij hun verhuis, dan doen zij in 
de toekomst ook iets terug voor jullie.

Als groepsleiding heb je hierin een belangrijke rol. Jij bent namelijk 
het gezicht van de vereniging en jullie netwerk zal jou dan ook 
aanspreken. Je draagt als groepsleiding de verantwoordelijkheid 
voor de groep en hun daden. Het is daarom belangrijk dat je 
groepsraad hiervan op de hoogte is. Laat hen weten dat het niet 
leuk is om te moeten horen dat enkele leiding dronken was op de 
jaarmarkt of dat er klachten zijn over vuilnis op het terrein.

Scouts in uniform die goede daden stellen, veilig aan technieken 
doen in een propere omgeving en een mooi lokaal. Jouw imago 
kan een boost geven aan de mogelijkheden die je netwerk biedt. 
Een goed imago schept vertrouwen. Dit heeft een effect op je 
netwerk: ouders vertellen positieve verhalen over jullie, buren 
komen gemakkelijk naar jullie toe…

Ouders zijn betrokken bij de groep omdat ze hun kinderen aan jullie 
toevertrouwen. De mate waarin ouders betrokken worden, spreek 
je af met de groep. Een oudercomité oprichten heeft zijn voor- en 
nadelen. Maak een afweging hiervan voor jullie groep. Welke 

25

Wat is een netwerk
en waaruit bestaat het?

imago
OUDERS

OUD
LEIDING

GRL
CONGRESJEUGD

RAAD

DISTRICT
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meerwaarde wil je hieruit halen? Maak goede afspraken met het 
oudercomité: Waarover krijgen ze inspraak? En waarover niet?

Vergeet ook jullie oud-leiding niet. Misschien zetten ze zelf een 
werking op, helpen ze jullie wanneer er een leidingstekort is of om 
pintjes te tappen op de fuif.

Districtsraden vormen de link tussen jouw groep, andere groepen en 
het verbond. Je krijgt informatie over acties, pedagogisch beleid 
en je kan jouw mening kwijt aan je districtscommissaris die dit, 
op zijn beurt, meeneemt naar de verbondsraad. Als groepsleiding 
sta je er niet alleen voor. Andere groepen kennen dezelfde obstakels 
als jouw groep. Misschien heb jij wel een oplossing voor de issues 
waarmee andere groepen te maken hebben.

Op gemeentelijk vlak is het nodig om aanwezig te zijn op de 
jeugdraad. Hier kan je wegen op het lokaal jeugdbeleid en mee 
beslissen over onderwerpen waar alle jeugd in jouw gemeente 
baat bij heeft. Op de jeugdraad worden ook beslissingen genomen 
over de toegekende subsidies.

Het Groepsleidingscongres is het driejaarlijks evenement waarvoor 
alle groepsleiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen worden 
uitgenodigd. Op die dag kom je samen met honderden andere 
groepsleiding en krijg je de kans om je mening te geven over de 
werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen, om uit te wisselen met 
andere groepen over de werking van je groep, om te leren van de 
talenten van andere groepsleiding, om andere groepsleiding en de 
ploegen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, die zich bezighouden 
met het pedagogisch beleid, te leren kennen.

TIP:
Maak zelf een netwerkspin van jouw netwerk. 
Vul ook zeker de contactgegevens in. Hang deze 
op in het lokaal, zo heb je steeds een overzicht 
van wie je ergens bij kan helpen.

 



Help, weer nieuwe ouders! Hieronder staan enkele tips om ouders 
meteen up-to-date te krijgen.

5 Realiseer dat alle ouders verschillend 
zijn: ze hebben verschillende karakters, 
verschillende verwachtingen en een 
verschillend engagement.

5 Eenduidige en duidelijke communicatie leidt 
tot minder verwarring en frustratie.

5 Bezorg (nieuwe) ouders steeds de specifieke 
groepsinformatie. Zo weet iedereen waar 
jullie als groep voor staan en wat de 
verwachtingen zijn.

5 Maak een wie-is-wie, zo weten ouders wie 
ze moeten contacteren. Dit is niet enkel 
efficiënt, maar schept ook vertrouwen!

5 Luister naar ouders wanneer ze jullie 
bedanken voor de goede zorgen, maar 
luister ook naar ouders wanneer ze met 
vragen zitten.

5 Probeer als groepsleiding een brugfiguur 
te zijn tussen je takken en de ouders. Voor 
de groep ben je natuurlijk aanspreekpunt 
nummer één en zorg jij dat je correcte 
informatie doorgeeft aan die ouders. Al 
is het altijd beter als ouders rechtstreeks 
bij de leiding van hun kinderen gaan met 
vragen, complimenten, opmerkingen…
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SOS nieuwe ouders!
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COMMUNICATIE



Facebook en WhatsApp

5 Veel mensen tegelijkertijd bereiken.

5 Kost weinig tijd en moeite.

5 Leiding kijkt dit vaker na dan hun mails.

5 Korte, overzichtelijke berichten.

5 Heeft iedereen dit wel?

5 Impulsieve reacties.

Mails

5 Groot bereik.

5 Komt professioneler over.

5 Je kan veel meegeven op een duidelijke manier.

5 Leiding kijkt dit weinig na.

5 Gevaar van overdaad.

TELEFONEREN

5 Persoonlijk.

5 Direct.

5 Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.

5 Je krijgt meteen respons.

5 Tijdsintensief.

5 Duur.

FACE-TO-FACE

5 Persoonlijk.

5 Direct.

5 Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.

5 Je krijgt meteen respons.

5 Tijdsintensief.
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De voor- en nadelen van verschillende communicatiemiddelen

INTERN: NAAR DE LEIDING



Facebook en WhatsApp

5 Veel mensen tegelijkertijd bereiken.

5 Kost weinig tijd en moeite.

5 Korte, overzichtelijke berichten.

5 Hebben alle ouders en externe partners een account?

5 Privacywetgeving: Wat zet je openbaar en wat niet?

Mails

5 Groot bereik.

5 Komt professioneler over.

5 Je kan veel meegeven op een duidelijkere manier.

5 Kijken leden en ouders hun mails genoeg na?

5 Gevaar van overdaad.

TELEFONEREN

5 Persoonlijk.

5 Direct.

5 Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.

5 Je krijgt meteen respons.

5 Tijdsintensief.

5 Duur.

FACE-TO-FACE

5 Persoonlijk.

5 Direct.

5 Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.

5 Je krijgt meteen respons.

5 Tijdsintensief.

LEDENBLAADJE en BRIEVEN

5 Groot bereik.

5 Laagdrempelig.

5 Drukkosten.

5 Tijdsintensief.

5 Veel tekst, leest iedereen dat wel?
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De voor- en nadelen van verschillende communicatiemiddelen

EXTERN: naar leden en je netwerk



31

DE LEIDINGS
PLOEG
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Recept voor 1 leidingsploeg:

z 100 g nieuwe leiding

z 1 liter ervaren leiding

z Enkele eetlepels 
     werkende mensen

z 150 g studenten

z Enkele kruimels gedreven 
     scoutsbeesten

z Een snuifje sportieve leiding

z 50 ml knuffelleiding

Een leidingsploeg is een mix van 
personen. Elke leiding heeft ook zijn 
eigen motivatie om leiding te zijn. En 
ook iedere leiding heeft zijn eigen 
prioriteiten. Deze keuze hangt vaak 
samen met studies, werk, sportieve 
activiteiten, andere hobby’s, een 
relatie, vrienden buiten de scouts, 
reizen, alleen wonen en of de 
combinatie hiervan.
Naast een mix van leiding die andere prioriteiten stelt, heb je 
in een leidingsploeg ook meestal een mix van verschillende 
generaties leiding: eerstejaarsleiding en vierdejaarsleiding 
hebben een totaal verschillende leefwereld.
Als groepsleiding is het belangrijk om te weten welke leiding je 
kan combineren en hun keuzes te respecteren.

TIP: Laat op de eerste groepsraad van het scoutsjaar 
iedere leiding tonen hoe ze hun vrije tijd besteden. Dit 
kan bijvoorbeeld aan de hand van een taartdiagram, een 
weekplanning, een tekening… Zo leert de leiding elkaar 
beter kennen en krijg je meteen een overzicht wie meer of 
net minder tijd wil en/of kan steken in de scouts.
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De leefwereld van leiding
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Stap 1: Weet wat je leiding wil.
Ga na wat de motivatie is van elke leiding. Je kan dit informeel 
vragen tijdens het kamp, op café of tijdens een gesprek. Of je 
vraagt het formeel door iedereen een vragenlijstje te laten 
invullen waarbij ze opgeven in welke tak ze willen staan en in 
welke absoluut niet.

Stap 2: Weet wat je leiding kan.
Elke leiding heeft zijn eigen talenten. Probeer deze te achterhalen 
en bepaal bij welke tak ze welke competentie het best kunnen 
inzetten.

Elke takploeg moet veel verschillende competenties hebben, 
daarom is het belangrijk dat elke tak over verschillende types van 
leiding beschikt. In de InLeiding kan je tien types van leiding (en 
hun bijhorende competenties) terugvinden, deze kan je gebruiken 
als uitgangspunt:

5 De teamspeler 
 (wiens sleutelcompetentie samenwerken is)

5 De leid(st)er in wording 
 (wiens sleutelcompetentie zelfontplooiing is)

5 De doorzetter 
 (wiens sleutelcompetentie resultaatgerichtheid is)

5 De democraat 
 (wiens sleutelcompetentie betrokkenheid bij de groep is)

5 De gever (wiens sleutelcompetentie dienstbaarheid is)

5 De manager 
 (wiens sleutelcompetentie plannen en organiseren is)

5 De kunstenaar (wiens sleutelcompetentie creativiteit is)

5 De huisvader/huismoeder 
 (wiens sleutelcompetentie betrouwbaarheid is)

5 De kameleon 
 (wiens sleutelcompetentie inlevingsvermogen is)

5 De leermeester 
 (wiens sleutelcompetentie scouting overdragen is).

Leidingsverdeling 
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Stap 3: Weet wat je groep nodig heeft.
Als groepsleiding vertrek je vanuit de talenten van de leiding en 
van de ledenverdeling, het zogenaamde omkaderingscijfer per 
tak. Het omkaderingscijfer staat voor de verhouding tussen het 
aantal leiding en het aantal leden. Ideaal gezien is de verhouding: 
1 leid(st)er per 5 kapoenen of kabouters en welpen, 1 leid(st)er 
per 6 jong-givers, givers of jins, 1 leid(st)er per drie akabe- of 
Open Kampleden. Elke tak heeft minimum 2 leid(st)ers.

 omkaderingscijfer  =       het aantal leden
            het aantal leiding

  
Ook tijdens de leidingsverdeling streef je naar evenwicht. Zorg er 
bijvoorbeeld voor dat niet alle nieuwe leiding in dezelfde tak zitten 
en alle ervaren leiding in een andere. Probeer ook te streven naar 
een goede balans tussen werkende en studerende leiding, zo kan 
je de scoutswerking tijdens examenperiodes waarborgen. Hou 
ook best rekening met de leeftijd van de leiding zelf: een eerste- 
of tweedejaars leiding bij de givers is niet altijd een goed idee.

Stap 4: Zoek een goede aanpak.
Vertrek je vanuit een voorstel van de groepsleiding en bouw je 
daarop verder? Ga je aan de slag met voorstellen van de leiding 
zelf? Zorg ervoor dat iedereen inspraak krijgt. Het is belangrijk 
voor de motivatie van de leiding dat ze weten waarom bepaalde 
keuzes gemaakt worden.

Als er specifieke regels gelden binnen jouw groep, bekijk die 
samen met de leiding of ze nog relevant zijn. Bijvoorbeeld, broers 
of zussen mogen geen leiding zijn van elkaar, geen koppeltjes 
binnen de takploeg…
 

0-6
Je kan nog groeien 
in leden. Leden-
werving is een optie!

6-7
Jullie zitten goed, 
doe zo verder!

7-12
Zoek meer leiding! 
Denk aan 
een ledenstop!



Als groepsleiding ben je continu op zoek naar evenwicht in 
leidingsstijlen. Sommige situaties of personen vragen een 
andere vorm van begeleiding. Afhankelijk van de motivatie en de 
bekwaamheid van een persoon of een leidingsploeg kan je vier 
soorten leiderschap hebben:

Voorbeelden:
Een jonge leidingsploeg die voor de eerste keer hun 
zomerkamp ineen moet steken. Zij zijn dolenthousiast voor hun 
eerste kamp, maar hebben nog heel veel vragen. 5 Instrueren

Een werkgroep met dezelfde samenstelling organiseert voor 
de derde keer het eetfestijn van je groep. 5 Delegeren

De leidingsploeg komt samen voor een werkdag. 5 Motiveren

Ouders merkten op dat de jong-givers al elke maand dezelfde 
laddercompetitie op het programma hebben staan. De jong-
giverleiding is nog erg jong en vind het niet eenvoudig steeds 
nieuwe activiteiten te bedenken. Daarnaast vinden ze het 
voorbereiden erg moeilijk en tijdrovend. 5 Coachen
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Leidingsstijlen

STUREND GEDRAG
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VEELWEINIG

Weinig sturing
Weinig ondersteuning

Weinig sturing
Veel ondersteuning

Veel sturing
Weinig ondersteuning

Veel sturing
Veel ondersteuning

DELEGEREN

MOTIVEREN

INSTRUEREN

COACHEN



Motivatie is een woord dat heel vaak gebruikt wordt, zeker in 
een organisatie met veel vrijwilligers zoals Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. Motivatie is de bereidheid om zich in te spannen 
voor een doel of taak. Voor een leid(st)er binnen een scoutsgroep 
is dat de bereidheid om zich in te spannen om leiding te geven 
aan een groep kinderen van een bepaalde leeftijd en alle taken 
en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Natuurlijk ligt die 
motivatie anders bij iedere leid(st)er.

Als groepsleiding is het belangrijk dat je weet wat je leiding 
motiveert en wat ze demotiveert. Zo kan je hierop inspelen 
wanneer nodig. Elementen die leiding in positieve zin 
beïnvloeden zijn motivatoren. Aspecten die leiding eerder 
afremmen zijn weerstanden. Als groepsleiding kan je proberen 
om de weerstanden uit de weg te ruimen of de motivatoren te 
versterken. Ga dus samen met je leidingsploeg op zoek wat hen 
motiveert om in leiding te staan en wat hun motivatie negatief 
beïnvloedt.

Methodiek 1: Laat hen een grafiek tekenen van het afgelopen 
scoutsjaar waarbij ze het niveau van motivatie gedurende het 
hele jaar kunnen aanduiden. Wanneer waren ze erg gemotiveerd? 
Waarom? Wanneer was de motivatie minder? Waarom? Wat kan 
er gedaan worden om die motivatie op die mindere momenten te 
versterken?

Methodiek 2: Stel de vraag aan elkaar: Waarom 
doe jij aan scouting? Waarom sta jij in leiding? 
Organiseer bijvoorbeeld een speeddate tijdens 
de groepsraad met deze vragen. Zo kan de 
leiding elkaars mening horen. Sluit samen 
af, bespreek alles en lijst op wat valkuilen en 
hoogtepunten zijn. Door deze te visualiseren 
kunnen jullie hier extra op letten! Maak een 
motivatiebord met quotes, woorden, foto’s… 
en hang het op in het lokaal.
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Motivatie
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Enkele tips en tricks bij motiverend leidinggeven: 

5 Weet waar je naartoe wil, zorg voor een 
duidelijke visie op de toekomst.

5 Betrek leiding bij belangrijke beslissingen.

5 Zorg voor een open en warme sfeer: heb 
respect voor, toon betrokkenheid met en heb 
vertrouwen in je leidingsploeg. Hou rekening 
met de menselijke basisbehoeften: materiële, 
sociale en persoonlijke behoeften.

5 Durf de confrontatie aan te gaan.

5 Blijf jezelf, maar verlies de omgeving niet uit 
het oog.

5 Weet dat je een invloed hebt op je omgeving. 
Wanneer jij je enthousiasme laat zien en 
voelen, zal ook je medeleiding gemotiveerd 
blijven om zijn rol als leiding goed op te 
nemen.

5 Wees duidelijk en consequent.

5 Stel jezelf niet boven de anderen.

5 Bied je leiding uitdagingen en kansen: laat 
hen zelf eens iets proberen en hieruit leren.

5 Erken verschillen: geen enkele leider is 
dezelfde.

5 Toon waardering!
 



Coaching is het begeleiden van leiding tijdens hun scoutscarrière. 
Als groepsleiding ga je met je leiding op zoek naar hun sterke en 
hun zwakke punten. Je bekijkt samen met hen hoe ze als leiding 
verder kunnen groeien. Luisteren en de juiste vragen stellen 
vormen de kern van een goed coachingsgesprek.

Iedereen heeft wel eens frustraties over de scouts, de leden, de 
medeleiding, de school of het werk. Leiding kan hiermee naar jou 
komen. Samen met die leid(st)er ga je op zoek naar een mogelijke 
oplossing die voor hem of haar werkt. Jij kan niet direct een 
oplossing bieden voor die persoon en dat hoeft niet. Je laat hem of 
haar zelf nadenken en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.

Stel daarbij de juiste vragen. Hier vind je een aantal vragen die je 
kan gebruiken bij zo’n gesprek.

5 Waarmee zit je?

5 Wat wil je kwijt?

5 Stel: morgen is alles in één keer opgelost, 
hoe zou de situatie er dan uitzien?

5 Hoe kan je van de huidige situatie een stapje 
dichter bij de ideale situatie komen?

5 Wat heb je al geprobeerd? Waarom heeft dit niet gewerkt?

5 Wanneer ga je tevreden zijn met de situatie?

5 Hoe wil je dat de situatie verandert? Wat kan jij daaraan doen?

5 Wat heeft er wel al gewerkt?

5 Wanneer ging het wel goed? 
 Hoe zat de situatie toen in elkaar?

Belangrijk:

5 Wat verteld wordt, is vertrouwelijk.

5 Probeer niet zelf de oplossing te geven, laat de leiding 
tot een oplossing komen. De leiding zal een oplossing 
bedenken die voor hen het beste aanvoelt en dat hoeft niet 
per se de uitkomst te zijn die jij in gedachten had.

5 Ga niet in discussie met je leiding, toon te allen tijde respect.

5 Probeer kritische vragen te stellen om hen te doen 
nadenken over wat ze jou vertellen.

5 Neem je leiding serieus. Het probleem kan zodanig banaal 
zijn dat het grappig is. Trek het niet in het belachelijke, 
want voor die leiding kan dat een serieus probleem zijn. 
Vergeet ook niet dat het niet altijd gemakkelijk is om met 
een probleem naar de groepsleiding te komen.
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Coaching
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TO DO        Wie?

5  Groepsadministratie

5  Financiën

5  Lokalenbeheer

5  Grote evenementen

5  Materiaal

5  Subsidies

  
Delegeren delegeren, wie zijn best doet zal het leren. Een grote 
valkuil als groepsleiding is niets uit handen durven geven en te 
veel hooi op je vork nemen. Dit leidt nooit tot een goed resultaat. 
Als groepsleiding moet je kunnen delegeren, taken uit handen 
geven. Vertrek steeds vanuit je eigen talenten. Jouw talenten zijn 
jouw sterktes, deze taken geef je niet uit handen. Welke taken 
vind je moeilijk of kan je niet zo goed? Kijk of je deze niet kan 
delegeren.

Het is wel belangrijk dat je steeds vinger aan de pols houdt, dat 
je deze personen goed opvolgt en ondersteunt indien nodig. 
Ook hier moet je weer op zoek naar de juiste balans. Zorg dat je 
durft loslaten, vertrouwen durft te geven, maar dat je de leiding 
in kwestie voldoende opvolgt. Vraag voldoende na of alles nog 
werkbaar is voor hen en of ze hulp nodig hebben. Toon begrip 
wanneer leiding aangeeft dat ze een bepaalde taak niet meer zien 
zitten. Ga samen met hen op zoek naar een werkbare oplossing.

Delegeren en taken verdelen



Het groeiproces van een groep omvat verschillende fases. Ook 
jouw leidingsploeg verandert volgens zo’n proces. Niet alle 
stappen zijn even herkenbaar, maar jullie gaan ze allemaal door. 
Wees je als groepsleiding bewust van deze stappen en waar je 
staat in het proces. Soms zal je eens moeten teruggaan omdat je 
ploeg nog niet klaar is om een nieuwe fase aan te vatten. 

Blijf vooral inzetten op groepsbinding en sfeer!

De beginnende groep
In het begin van het jaar wordt de nieuwe groep samengesteld. Op 
dat moment zijn er twee groepen aanwezig. Het is jouw taak als 
groepsleiding om de ervaren leiding en nieuwe leiding met elkaar 
te verzoenen, om tot één groep te komen.

Iedereen in de groep zal zijn best moeten doen om in de groep 
te passen en een nieuwe positie te zoeken. In deze fase wordt er 
vooral kennis gemaakt met iedereen.

Het zoeken naar gelijkheid
Iedereen zoekt naar zijn positie binnen de groep, naar zijn rol. 
Om een bepaalde rol in te nemen zal elke leiding iets van zijn 
of haar karakter moeten blootgeven. Hiervoor hebben ze een 
gevoel van veiligheid nodig. Ze zullen dit doen door te zoeken naar 
gelijkenissen binnen de groep: hem ken ik van bij de givers, met 
haar heb ik in de klas gezeten, zij studeert hetzelfde…

Als groepsleiding zorg je ervoor dat iedereen tevreden is met de 
rol die hij of zij in de groep opneemt. Geef voldoende ruimte aan 
de nieuwelingen en laat de ‘ervaren’ leiding niet voor iedereen de 
wet dicteren.

Het groepsgevoel
Ga met je groep op stap, ga op zoek naar succeservaring. De 
momenten waarover aan het kampvuur verteld worden, maken 
van je leidingsploeg één groep. Organiseer een leuk spel waarbij 
de leiding elkaar nog beter leert kennen en waar je als groep 
sterker uitkomt. 

Het groepsgevoel zorgt voor vertrouwen in de groep. De leiding is 
op elkaar aangewezen.
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Groepsdynamica
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Verkenning en aanvaarding van het anders-zijn
De ene leider houdt er een andere mening op na tijdens de 
groepsraad. Sommige leiding werkt al terwijl anderen nog 
studeren. 

Anders-zijn wordt niet meer als bedreigend ervaren maar als 
verrijkend. Hierdoor zal leiding zich nog meer op hun gemak 
voelen binnen de groep en zich nog meer tonen. Het zal wel eens 
botsen tussen leiding, maar dit wordt eerder gezien als een kans 
om te groeien en een nog betere leidingsploeg te worden.

Verdere groei of stilstand
De groep kan verder groeien door te reageren op impulsen van 
buitenaf. Op vorming wordt een idee meegenomen dat op de 
groepsraad gedeeld wordt. Er komt kritiek van enkele ouders 
over de werking en samen met de groep bekijken jullie hoe het 
beter kan.

Wanneer de sfeer binnen de groep belangrijker wordt dan de 
mensen zelf, kom je in een stilstand terecht. Dit gebeurt wanneer 
de leidingsploeg schrik krijgt van veranderingen omdat dit de 
sfeer zou kunnen verpesten. Je groep kan zodanig vastgeroest 
zitten dat je stagneert. 

Het is belangrijk dat je op tijd ingrijpt en hen terug samenbrengt. 
Hiervoor moet jij als groepsleiding terug de touwtjes in handen 
nemen en hen terug laten voelen dat ze één groep zijn.

Het einde van de groep
Op zich wordt een leidingsploeg nooit helemaal ontbonden, maar 
je kan het einde van een scoutsjaar wel aanzien als een einde 
van de groep. Er gaat leiding weg, er komt nieuwe leiding bij. De 
samenstelling van je leidingsploeg wijzigt waardoor je in het begin 
van het scoutsjaar start met een groepje individuen die je opnieuw 
tot een groep moet krijgen.



TIPS VOOR GROEPSBINDING 
5 Organiseer een weekend voor je 

leiding waar je het scoutsjaar plant en 
voldoende ontspannende activiteiten 
voorziet.

5 Spreek een vaste avond in de maand af 
waarop jullie samen eten op de scouts.

5 Ga samen naar de fuif van de naburige 
jeugdbeweging.

5 Blijf eens samen slapen op de scouts.

5 Stel een bucketlist op wat je dit jaar 
allemaal samen wil doen.

5 Investeer zowel tijd in kennismaking in 
het begin en van afscheid en afronding 
aan het einde van het scoutsjaar.
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Leiding geven, groepsleiding zijn… Het zijn en blijven vrijwillige 
engagementen met een bepaalde verantwoordelijkheid. Het is 
daarom heel belangrijk dat jij, maar ook de leiding, weet waaraan 
ze beginnen en zich bewust zijn van de inhoud van hun rol. Als 
groepsleiding help jij leiding en jins bij het maken van de juiste 
keuzes.

Jin
Zij moeten zelf bepalen of leiding worden iets voor hen is of 
niet. Zorg voor de juiste informatie voor die jins en weet wat 
zij verwachten van het leiding-zijn. Wat wordt van leiding 
verwacht? Wat is het minimumengagement van een leider 
of leidster? Pas als de jin goed weet wat het inhoudt, zal hij 
of zij een juiste keuze maken.

Een voorbeeld: Leiding zijn is niet enkel activiteiten 
houden op zaterdag of zondag, maar betekent ook dat je 
de activiteiten zelf moet voorbereiden en dat er één keer 
per maand een groepsraad is met verplichte aanwezigheid.

Nieuwe leiding
Nieuwe leiding moeten – en willen vaak – nog veel leren. 
Zoek een systeem waarmee je eerstejaarsleiding het 
best ingewerkt krijgt in jullie groep, ook al zijn ze al jaren 
lid van de groep. Als lid zie je veel taken niet die zich op 
de achtergrond afspelen. Zelf kan de leiding in kwestie 
vormingen volgen – al dan niet van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen – zoals een animatorcursus, EHBO-cursus… 
Jij kan als groepsleiding, bijvoorbeeld, een onthaalmap 
samenstellen, een peter-meter-systeem uitwerken 
waarbij oud-leiding of ervaren leiding peter of meter is van 
nieuwe leiding of een checklist opstellen met alles wat een 
leiding in zijn eerste jaar moet gedaan hebben. Daarnaast 
is het jouw taak als groepsleiding ervoor te zorgen dat 
leiding de ruimte krijgt om fouten te maken en hieruit te 
leren. Zoek een evenwicht tussen alles voorkauwen of de 
leiding sommige dingen zelf te laten ondervinden.

De evolutie 



Ervaren leiding
Pols bij je ervaren leiding ook af en toe of alles oké is. 
Misschien hebben ze nood aan wat extra uitdagingen? 
Of willen ze graag meer betrokken worden bij bepaalde 
aspecten? Zorg ervoor dat ervaren leiding ook nog 
voldoende uitgedaagd wordt. Zij kunnen ingezet worden 
om nieuwe leiding in te werken of kunnen jou assisteren bij 
groepsleidingstaken.

Gestopte leiding
Wanneer een persoon beslist om zijn leidingscarrière stop 
te zetten, is het altijd interessant dat deze persoon weet dat 
er andere functies bestaan die hij kan opnemen. Binnen de 
groep zelf zijn er nog functies zoals materiaalmeester, lid 
van de vzw, stamleiding, evenementenorganisator… Binnen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je verder doorgroeien 
als districtsmedewerker, gouwmedewerker, medewerker 
bij een ploeg van Scouts en Gidsen Vlaanderen, 
vormingsbegeleiding…

Wanneer een persoon beslist om te stoppen met de 
scouts, zorg dat je weet waarom. Die informatie kan 
belangrijk zijn naar de toekomst toe. Als veel leiding 
stopt om dezelfde reden kan het zijn dat er iets moet 
veranderen. Zorg ervoor dat de persoon die stopt 
bedankt wordt voor zijn engagement en inzet.

Let erop dat de continuïteit binnen je groep 
verzekerd blijft. Als de stoppende leiding 
een specifieke taak had, moet de taak 
worden doorgegeven aan een nieuwe 
verantwoordelijke.
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Veranderingsmanagement

Je begint er als nieuwe groepsleiding vol goede moed aan. Je wil 
een aantal veranderingen doorvoeren in de activiteiten en werking 
van je groep, en dan… Dan botst je op weerstand en tegenstand 
vanuit de groepsraad. Plots wil niemand iets anders en werken ze 
niet mee zoals je verwacht had. Dat is zeer normaal en gewoon. 
Het andere is onbekend en onbemind. Ze zijn tevreden met de 
huidige situatie en zien in het nieuwe meer nadelen dan voordelen.

[trap 1] Het doel van de verandering?
Wanneer je begint aan het doorvoeren van iets nieuws, 
ga dan op zoek naar het waarom van de verandering. Is 
het gewoon om eens iets anders te doen of omdat wat er 
nu is niet optimaal is. Draait de spaghettidag al enkele 
jaren niet meer of hebben jullie eens zin in frietjes?

[trap 2] Kritische analyse.
Vertrek vanuit een evaluatie van het bestaande om daar 
de negatieve en positieve punten uit te halen met de 
volledige groep. In de nieuwe situatie behouden jullie 
hopelijk de positieve punten en worden de negatieve 
aangepakt.

[trap 3] Stel een actieplan op.
Lijst op wat er moet gebeuren om de verandering te 
kunnen doorvoeren.

[trap 4] Take it easy!
Voer de verandering ook niet te snel door. Doe alles in 
kleine, duidelijke stapjes waarbij het einddoel zichtbaar 
is. Bekijk het actieplan en zet erbij wat de tijdspanne is. 
Zorg dat niet alles binnen één jaar moet gebeuren. Geef 
jezelf de tijd om het goed uit te voeren en om steeds te 
kunnen bijsturen – ga voor kwaliteit boven snelheid.

[trap 5] Terugkijken
Na elke afgeronde stap moet je zorgvuldig evalueren. 
Is jullie doel bereikt? Is het wel een verbetering? Waar 
moet er worden bijgestuurd om deze verbetering door 
te voeren? Bewaar als groepsleiding het proces en heb 
hierbij veel zorg voor de mensen in dit proces. Zorg dat 
iedereen mee is en het voordeel van de verandering 
inziet. 



47



48

UITDAGINGEN



Hoe kan je leiding laten handelen naar de Speel op veilig?

De Speel op veilig is een handboek met regels en richtlijnen 
voor de organisatie van veilige scoutsactiviteiten. In dit handboek 
maken we volgende onderscheid:

5 WETTEN, deze zijn opgelegd door de overheid.

5 REGELS, deze worden opgelegd door Scouts en Gidsen 
Vlaanderen.

5 RICHTLIJNEN, deze zijn niet opgelegd, maar kunnen helpen 
om wetten en regels gemakkelijker te volgen.

Als groepsleiding is het jouw taak om ervoor te zorgen dat 
leiding veilige scoutsactiviteiten organiseert.

5 Zorg ervoor dat leiding de Speel op veilig kent.

5 Overloop voor bepaalde 
speciale activiteiten 
samen met de leiding of 
deze veilig genoeg zijn.

5 Bekijk regelmatig de 
gemaakte afspraken 
om te zien of deze nog 
voldoen.

5 Sta open voor suggesties 
van leiding hieromtrent.
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Waken over grenzen



Een doop op kamp, een groepsmis, speciale kreten tijdens het 
aantreden, bieken… Elke groep kent zijn eigen regels en tradities. 
Dit is wat jouw scoutsgroep onderscheidt van andere groepen. 
Als groep creëren we rituelen om ons te verbinden en duidelijk te 
maken dat we één groep zijn. Buitenstaanders begrijpen ze niet 
altijd en nieuwe leden of leiding snappen het ook niet allemaal.

Zijn alle tradities nog relevant voor de werking van de groep en 
de eigenheid? Verander gerust iets aan de tradities en gebruiken. 
Deze zijn sowieso constant in beweging zonder dat je het merkt. 
Er worden woorden in de kreten aangepast zonder dat iemand 
het doorheeft en zo ontstaat een nieuwe traditie. De groep van 
vandaag is niet meer de groep van vijf jaar geleden en zal binnen 
vijf jaar weer een andere groep zijn. Tradities evolueren.

Omgaan met tradities 
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Niets is leuker dan eens stevig door te zakken met maten. 
Ook binnen scoutsverband wordt regelmatig eens een pintje 
gedronken en daar is niets mis mee. Het wordt echter een 
probleem wanneer deze paar pintjes plots te veel worden en de 
veiligheid of kwaliteit van de werking in het gedrang komt.

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen stelden we de BAR 
(Belangrijke Alcohol Richtlijnen) op. Dit zijn richtlijnen over hoe 
je met alcohol in je groep omgaat en hoe je een beleid opstelt.

Stel samen met je groepsraad een beleid op waarin iedereen 
zich kan vinden. Stel hier vooral de leden en de veiligheid en 
kwaliteit van de werking centraal. Wanneer iedereen zijn 
inspraak heeft gehad over het beleid, kan je hen wijzen op hun 
verantwoordelijkheid. Maak dit beleid ook bekend voor ouders 
en leden en leg dit ook op aan foeriers of oud-leiding die komt 
helpen op kamp. Voor hen gelden dezelfde regels als voor de 
leiding.

Maak ook afspraken over roken. Roken in jeugdlokalen mag sinds 
enkele jaren niet meer en dat houden we zo. Maak met jouw 
leiding, givers en jins afspraken over waar en wanneer er gerookt 
mag worden.

Drugs zijn illegaal en hebben dus ook geen plaats in scouting.

Volg samen met je groepsraad 
het uitgewerkte beleid op en 
evalueer het ook op tijd en stond. 
Misschien vindt je leiding wel 
dat het te laks is of zijn er net 
aanpassingen nodig omdat het 
niet strookt met de realiteit.
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Een kleine frustratie kan uitgroeien tot een echt conflict binnen 
je leidersploeg. Het is niet altijd evident om hier als groepsleiding 
goed op in te spelen.

DO
5 Laat het niet te ver komen. Is er wrevel, speel er dan 

snel op in. Praat het uit en trek conclusies.

5 Bereid het gesprek voor! Ga desnoods op voorhand 
samenzitten met beide partijen.

5 Ga op zoek naar de beste oplossing voor het probleem. 
Vaak zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen 
om tot een oplossing te komen. Ga voor één duidelijke 
oplossing waar iedereen achter staat.

5 Word terug één groep, één team en ga na hoe de 
betrokken leiding het proces vonden. Maak afspraken 
om later nog eens terug samen te zitten om na te gaan 
of alles goed loopt en of er bijsturing nodig is? 

DON’T
5 Wees niet te overheersend als groepsleiding. Jij kan 

mee in het gesprek zitten, maar moet het niet leiden.

5 Ben je als groepsleiding zelf betrokken? Neem dan 
afstand! Haal er een buitenstaander bij die samen met 
de partijen uit het conflict kan geraken.

5 Blaas het niet op! Hou het klein, haal er geen andere 
onderwerpen bij die niet ter zake doen.

5 Een gesprek werkt enkel als beide partijen zich 
inspannen. Als een van de partijen niet meewerkt, heeft 
een open gesprek geen nut. Blijf dan ook niet praten en 
durf afronden.

Conflicten



Wat kan je doen om te voorkomen, 
tijdens de crisis en na de crisis.

VOORKOMEN
5 Voorkomen is beter dan genezen! Handel steeds 

naar de Speel op veilig! Denk goed na voordat je 
risicovolle activiteiten op poten zet. Bij twijfel kan 
je steeds te rade gaan bij een ervaren leiding of bij 
je districtcommissaris. Je DC staat steeds voor je 
klaar, ook bij kleinere problemen.

5 Om op kamp of tijdens een activiteit geen 
verrassingen tegen te komen is een goede 
voorbereiding noodzakelijk. Stel dus voor je op 
kamp vertrekt een lijst op van nuttige nummers die 
je steeds dicht bij de hand hebt (bijvoorbeeld in de 
EHBO-koffer).

5 Stel een plan op om in noodsituaties te handelen.

TIJDENS CRISIS
5 Paniek is geen goede raadgever. In een crisissituatie 

wordt er vaak naar de groepsleiding gekeken om de 
leiding te nemen. Ga hier alleen maar op in als je je 
hiervoor sterk genoeg voelt.

5 Denk eerst aan je eigen veiligheid en aan de 
veiligheid van de groepsleden en leiding. Verleen 
waar nodig EHBO, hier kan andere leiding al sneller 
aan beginnen.

5 Probeer een inschatting te maken van de situatie. 
Hoe erg is de situatie? Zijn er gewonden, brand…?

5 Alarmeer de hulpdiensten.

5 Verwittig het noodnummer van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen ( 0474 26 14 01 ). Het verbond heeft tonnen 
ervaring en helpt waar nodig. Indien het nodig is, 
komen ze je ter plaatse ondersteunen en nemen ze 
de situatie over. 

5 Vertel één verhaal. Er zullen na verloop van tijd 
genoeg roddels ontstaan, dus is het belangrijk 
om één correct verhaal te vertellen. Een goede 
communicatie is zeer belangrijk. Communiceer 
duidelijk naar leiding en ouders toe wat er van hen 
verlangd wordt.
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NA DE CRISIS
5 Werk ook een vervolgtraject uit. Hoe gaan jullie 

hiermee verder? Welke aanpassingen zullen er 
gebeuren om niet meer in deze situatie terecht te 
komen? Welke hulp heb je nodig?

5 Denk aan nazorg voor je groep. De leden en leiding 
zitten met vragen en emoties. Denk ook aan je 
eigen nazorg. Zoek iemand waarbij je terecht kan 
om te ventileren. Voor de leiding en leden zijn dit 
geen makkelijke situaties, maar ook niet voor jou.

5 Sommige situaties zijn zo ingrijpend dat er 
rouwbegeleiding nodig is. Weet dat vanuit Scouts 
en Gidsen Vlaanderen veel ondersteuning kan 
worden gegeven hieromtrent. Via het noodnummer 
krijg je alle informatie hierover.

 

Begin hier zelf niet aan. Wanneer leden of leiding met deze gedachten 
zitten, zijn er meestal achterliggende problemen. Probeer met 
de jongere hierover in gesprek te gaan en raad hem aan hulp in te 
schakelen via CAW, CLB of andere professionele instanties. Je kan met 
de jongere afspreken om het samen aan zijn of haar ouders te vertellen.

TIP: BLAUW LICHT
We zijn eerlijk; In het spel van scouts en gidsen schuilt ook 
dat gevaarlijk hoekje. Uiteraard, zoeken wij dat nooit zelf 
op. Maar wat als dat hoekje ons vindt en de vertrouwde 
werking slaat om in een crisis? Wat als, hierdoor, plots 
een camera van de regionale tv-zender voor je neus 
geschoven wordt? Wat als, als, als..  De brochure ‘Blauw Licht’ geeft 
je al heel wat antwoorden. Te lezen op een rustig moment, vóór het 
geweldige spel van scouts en gidsen.

Zelfmoordgedachten, 
mishandeling, radicalisering 
of andere extreme situaties
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EN MEER...



Iedereen kan er bij! Dat staat in onze missie. Voor sommige 
leden (en hun ouders) vormt de kostprijs een drempel om mee 
te doen aan scoutsactiviteiten: kampen, weekends, uitstapjes, 
eetavonden,...

Om hen en jullie als groep te ondersteunen, is er het Fonds op 
Maat. Met een eenvoudig formulier kan je een tussenkomst 
aanvragen, deze is te vinden op de website onder Fonds op Maat. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt dan 1/3 van de kostprijs. Het 
formulier mail je naar diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be. 
Daarnaast kan je in de Groepsadministratie aanduiden dat deze 
leden verminderd lidgeld betalen, dit is momenteel 10 euro.

Boek je een verblijf bij een Hopper Jeugdverblijf, dan betalen zij 
ook een aangepast tarief.

Hebben jij of je leiding vragen rond communiceren over 
Fonds op Maat? Enkele tips:

5 Aarzel niet om ouders aan te spreken.

5 Communiceer duidelijk naar (alle) ouders toe.

5 Spreek de ouders rechtstreeks aan, niet de leden.

5 Spreek ouders niet enkel bij problemen aan, maar ook, 
en vooral, wanneer het goed gaat.

5 Geef alle informatie ook via niet-schriftelijke kanalen: 
huisbezoek, via het OCMW… 

5 Zorg als (groeps)leiding dat jij de noodzakelijke 
administratie in orde brengt en niet de ouders.

5 Belangrijk is om duidelijke afspraken te maken 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?

Meer tips vind je in de brochure Scouting op Maat.
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Scouting voor iedereen



Vorming 
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TIP: 
Zorg dat je zelf ‘goed gevormd’ bent, een goede basis is zeker belangrijk! Wanneer je weet waar-over je spreekt, zal je des te gemakkelijker ande-ren kunnen overtuigen van het nut van vorming. Vorming kan jou als groepsleiding helpen om je functie nog beter uit te voeren. Heel wat cursussen zijn immers gebaseerd op je eigen ervaringen en uitwisseling met andere (groeps)leiding. 
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HULPLIJNEN
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HULPLIJNEN

DE EIGEN GROEP

Medeleiding
Voor grote en kleine vragen en goede raad kunnen leid(st)ers 
uiteraard in de eerste plaats terecht bij elkaar.

Groepsleiding
Organiseren, ondersteunen, de groepsraad leiden, taakverdeling, 
informatie doorgeven … Dat is de taak van  groepsleiding.

Oudleiding
Ze staan iets verder van de groep dan medeleiding of 
groepsleiding en hebben daarom vaak een meer genuanceerde 
kijk. Maak dus gebruik van hun ervaring.

Leden
De ideale barometer om te weten of je goed bezig bent, zijn de 
leden. Hou in de gaten of ze regelmatig komen en luister naar hun 
reacties na een activiteit. Zoek uit wat ze graag willen doen en ga 
daarmee aan de slag.

Ouders
Bekijk ze niet als een (lastige) klant, maar vraag hen om hulp, 
goede ideeën en vertrouwen. Leer ouders beter kennen en 
bedank hen achteraf met een frisse pint.

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN

Het district
Een district groepeert een tiental groepen uit dezelfde buurt. 
Groepsleid(st)ers zitten samen in de districtsraad en kiezen een 
districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Je kan bij het 
district terecht voor:

5  Vorming

5  Ondersteuning

5  Districtsactiviteiten, een avond voor nieuwe leiding,…
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De gouw
Een gouw bestaat uit 3 tot 5 districten en vormt de schakel met 
het verbond. Je kan er terecht voor:

5 Vorming, afgestemd op jouw vraag

5 Ondersteuning

5 Een gouwdag Akabe, een kapoenendag,…

Nationaal
Scouts en Gidsen Vlaanderen nationaal staat ten dienste van de 
scouts- en gidsengroepen. We bieden je:

inhoudelijk...

5 vorming en opleiding

5  ”Over & Weer” en “Krak?Boem!”, 
      tijdschriften voor leiding en leden

5 nieuwe producten en ideeën

5 allerhande publicaties, van Kijk op Scouting 
over vergadertechnieken tot de zingevingsmap 
Zin in scouting?! en de takboekjes

5 de website www.scoutsengidsenvlaanderen.be

5 ondersteuning aan de gouwen en districten

...en organisatorisch

5 ondersteuning door groepsadministratie 
en extra verzekeringen

5 juridische ondersteuning en begeleiding waar nodig

5 de ‘spelregels’, die bepalen welke bevoegdheid 
de takraad heeft en zo veel meer

Een aantal betaalde medewerkers zijn dagelijks bezig met 
pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning, 
maar de meeste taken gebeuren door vrijwilligers.

Voor elke tak, voor groepsleiding en voor akabe bestaan 
er ploegen. Daarnaast zijn er ploegen voor verschillende 
thema’s die Scouts en Gidsen Vlaanderen belangrijk vindt. 
Deze groepjes vrijwilligers buigen zich over vorming voor 
leiding, leefwereldverhalen, spelen en nieuwe publicaties. 
Zin om mee te denken? Stuur een mailtje naar structuren@
scoutsengidsenvlaanderen.be!
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TAKPLOEGEN

5 kapoenen en zeehondjes

5 kabouters en (zee)welpen

5 jonggidsen, jongverkenners en scheepsmakkers

5 gidsen en (zee)verkenners

5 jins en loodsen

5 groepsleiding

5 akabe

THEMAPloegen

5 zingeving

5 diversiteit

5 technieken

5 internationaal

5 zeescouting

5 vorming

5 ecologie

In de steden Antwerpen, Gent en Brussel is er een stadsonder-
steuner van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dit is een betaalde 
kracht die instaat voor ondersteuning van de stadsgroepen, 
scouts en gidsen vertegenwoordigt in het jeugdbeleid en mee-
werkt aan projecten in de stad.

Contactgegevens
Een vraag over een thema of tak, een idee voor een spel of folder, 
of zin om mee te werken aan een nieuw product? Heb je nood aan 
advies van je districtscommissaris of wil je inspiratie delen met 
andere groepen uit de gouw?

Kijk op www.scoutsengidsenvlaanderen.be/contact voor contact-
gegevens van je district, gouw en nationale ploegen. Of bel het 
nationaal secretariaat op 03 231 16 20.

Vorming
Vorming wordt tijdens weekends (bv. Herfstontmoeting), 
meerdaagse cursussen (bv. Animatorcursus) of bij jou in de 
buurt (bv. gouwweekendjes) georganiseerd. Wij kunnen (en 
willen) jou verder wegwijs maken met aanbodjes over o.a. spelen 
maken, takraden, heimwee, ... Kortom: alles kan, of toch veel! 
Ga naar www.scoutsengidsenvlaanderen.be/vorming voor meer 
informatie.
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HET
SCOUTSHUIS

Het grootste deel van het werk in Scouts 
en Gidsen Vlaanderen (cursus geven, de 
website maken, vertegenwoordiging enz.) 
gebeurt door vrijwilligers. Daarnaast werken 
er een aantal beroepskrachten mee ter 
ondersteuning en inspiratie van de beweging. 

Het Nationaal secretariaat 
en de meeste diensten bevinden zich in:

Scouts en Gidsen Vlaanderen
Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen
telefoon: 03 231 16 20
fax: 03 232 63 92
e-mail: info@scoutsengidsenvlaanderen.be
web: www.scoutsengidsenvlaanderen.be
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HOPPER WINKEL  Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen runnen we 
een eigen winkelketen.  In deze winkels vind je alles wat je nodig 
hebt onderweg met de jeugdbeweging: uniformen, handboeken, 
tochtgerei, kampeermateriaal, schoenen, geschenken …  Al deze 
producten worden mens- en milieuvriendelijk verhandeld en 
aangeboden met een correcte prijs-kwaliteitsverhouding.  Wie 
bij Hopper koopt, steunt scouting.

HOPPER JEUGDVERBLIJVEN  Wist je dat Scouts en Gidsen 
Vlaanderen ook eigen verblijfscentra heeft?  Zeven in het Vlaamse 
groen, ééntje in de stad.  Het zijn stuk voor stuk unieke biotopen 
om te ontdekken en te genieten, te spelen en te kamperen.  Ook 
ideaal voor bosklassen of schooluitstappen.   

AALST I ANTWERPEN I GENT I HARELBEKE I LEUVEN I HASSELT  I NEW YORK I HERENTALS 
ST.-JORIS-WEERT I OVERPELT I WESTMALLE I LOPPEM I DE PINTE I KINROOI
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