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1) Inleidend hoofdstuk  

Missie, doel en methode  
Scouts en Gidsen Vlaanderen is goed voor meer dan 80.000 kinderen en jongeren. Bij 486 plaatselijke 
groepen - overal in Vlaanderen en Brussel - beleven ze de tijd van hun leven: stappend, spelend, 
kamperend onder de blote hemel. 
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een inspirerende MISSIE, DOEL en METHODE.  
 
Missie 

‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, 
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij. 
We gaan samen op verkenning 
en durven tuimelen in het leven. 
De natuur is onze troef. 
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer. 
We spelen een spel dat niet luchtledig is, 
in vrije tijd die niet vrijblijvend is. 
Met groot plezier en kleine daden komen we op 
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen. 
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen 
in een rechtvaardige wereld.’ 

 
Het doel is duidelijk: “Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en 

jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving.” 

 
Methode  
Zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst en engagement zijn de basispijlers van de 
methode van scouting. De methode spreidt zich uit over zeven thema’s (goed omgaan met elkaar, 
zelfstandigheid en emancipatie, leefmilieu, levensbeschouwing, Vlaanderen, solidariteit en 
internationaal), vijf speelvelden (kamperen, spelen, technieken, expressie en tocht) en een groeikader 
voor een werking per leeftijdstak.  
 

Deze methode is  gebaseerd op de methode van scouting die Robert Baden-Powell in 1907 bedacht en 

die zich ontwikkelde doorheen de tijd en diverse culturen, tot een opvoedend project die jongeren in 

scouts- en gidsenbewegingen over de hele wereld beleven.  

 
Elke lokale groep bepaalt zelf hoe ze met eigen traditie, stijl en cultuur invulling geven aan deze 
methode. Ook al is het altijd anders, het is altijd scouting.  
 

Positionering en profilering: Scouts en Gidsen Vlaanderen als kinderrechtenorganisatie 
België is één van de eersten die het kinderrechtenverdrag ratificeerde (1991). De jeugdsector – en in 
het bijzonder de acht jeugdbewegingen – is daar trots op en neemt graag haar verantwoordelijkheid 
op. De jeugdbewegingen zijn op een zeer rechtstreekse manier bezig met het realiseren van die 
kinderrechten: het is het uitgangspunt voor hun werking.  
 
In de werking valt op dat ze sterk inzetten op het recht op rust, spel en vrije tijd (art. 31). De 
aanbeveling van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties sterkt hen in hun 
streven naar meer speelmogelijkheden en informele ontmoetingsplekken voor kinderen.  
Scouts en Gidsen Vlaanderen deelt de bezorgdheid dat kinderen in kwetsbare situaties vaak geen 
toegang hebben tot vrijetijdsbesteding. In haar specifieke deelwerkingen (Uitwijker, Open Kamp, 
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Akabe) en met specifieke maatregelen onder de noemer ‘Scouting op Maat’ probeert ze daarom 
kinderen toegang te geven tot vrije tijd  
 
Ook recht op participatie (art.12) is een stokpaardje van de jeugdbewegingen. En ook daar voelt 
Scouts en Gidsen Vlaanderen zich geruggesteund in haar stimuleren van leiding om deel te nemen aan 
lokale jeugdraden en in haar constructieve beleidsbeïnvloeding via bijvoorbeeld de Vlaamse Jeugdraad 
om met de stem van kinderen en jongeren écht rekening te houden.  
 
Kinderrechten gelden voor alle kinderen. Toch merkt het Comité voor de Rechten van het Kind op dat 
er bij ons in België nog veel discriminatie op vlak van afkomst, handicap, socio-economische situatie, 
geslacht, ... voorkomt. Jeugdbewegingen gaan discriminatie tegen. Dit begint met het tonen van 
respect voor de diversiteit in onze samenleving en vertaalt zich in waarden als respect, goed omgaan 
met elkaar en solidariteit die ze meegeven aan hun leden.  
 

Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen de jeugdsector 
Bijdragen aan de totaalopvoeding van leden, naast het gezin en de school, met als doel ontplooiing 
van kinderen en jongeren, staat in de jeugdsector centraal. 
Vrij uniek in de sector biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen behalve het reguliere aanbod ook een aantal 
specifieke deelwerkingen of thema’s aan.  
 
Zeescouting: andere vloot, zelfde koers 
Het spel van scouting, op en rond het water.  
 
Akabe: Anders Kan Best, voor kinderen met een handicap 
Bij de scouts is er plaats voor iedereen, verschillen zien we als een plus. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
is nagenoeg de enige jeugdbeweging met een aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. 
Er zijn groepen met een specifieke tak, bij andere groepen doen ze gewoon mee met de andere takken.  
 
Open Kamp: voor kinderen uit kansarme gezinnen 
Open Kampen zijn kampen georganiseerd door scouts- en gidsenleiding voor kinderen uit kansarme 
gezinnen, kinderen uit instellingen, asielzoekers, … die niet zijn aangesloten bij een jeugdbeweging. 
 
Uitwijker: vindplaatsgerichte werking  
De Uitwijker is het scoutsbusje dat erop uit trekt om kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving te 
laten proeven van scouting en is dé tool om met nieuwe methodieken te experimenteren. Het is onze 
manier om de hand te reiken naar kwetsbare kinderen en jongeren.  
 
Internationaal: een thema met ‘wereldbroederschap’ als insteek 
Scouts en gidsen vind je overal ter wereld. Met meer dan 50 miljoen zijn ze, verspreid over 180 landen 
in alle continenten, allemaal lid van de grote scouts- of gidsenwereldbeweging. Via buitenlandse 
kampen, via Jamboree of via internationale uitwisselingen leren scout en gidsen gaandeweg dat ze 
deel uitmaken van een grote wereldbeweging.  
 
Opmerkelijk weetjes: met meer dan 80 000 leden en leiding is Scouts en Gidsen Vlaanderen de grootste 
scoutsassociatie van het land. Wereldwijd hoort België bij de top 3 van landen met het grootste aantal 
jongeren in scouting ten opzichte van de totale bevolking. En door lidmaatschap aan de 
wereldbewegingen van scouting en guiding (WOSM en WAGGGS) is ze lid van één van de 3 grootste 
jongerenbewegingen van de wereld.  
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Organigram 

 
 
Er zijn 486 groepen. Binnen een lokale groep is de groepsraad het beslissingsorgaan.   
De lokale groepen is waar het allemaal om draait. Scouts en gidsen zitten er tussen hun zes en achttien 
jaar in leeftijdsgroepjes (takken). Daarna zijn ze leiding, groepsleiding, materiaalmeester of … 
Een tiental groepen samen vormen een district. Er zijn 54 districten. De groepsleiding maakt deel uit 
van de districtsraad. De districtsraad zorgt voor overleg tussen de groepen, start vorming op voor alle 
leiding van een district, helpt bij problemen, begeleidt nieuwe groepen, … 
De districtscommissarissen maken deel uit van de gouwraad. In totaal zijn er 12 gouwen elk onder 
leiding van een gouwbureau (gouwvoorzitter, gouwcommissaris, gouwbeheerder die elk ondersteund 
worden door adjuncten). Zij werken initiatieven uit rond vorming, Akabe, Open Kamp, ... Naast gouwen 
zijn er ook een 15-tal nationale ploegen. Zij werken aan visie en aanbod over thema’s en takwerking.  
 
Er zijn 6 beleidsvergaderingen: verbondsbestuur (Raad van Bestuur), verbondscommissie (nationale 
leiding), pedagogische commissie, beheerscommissie, commissie Hopper Winkel en commissie Hopper 
Jeugdverblijven. Ze worden geleid door (leden van) het verbondsbureau (verbondsvoorzitter, 
verbondscommissaris, verbondsbeheerder) en vormen samen de nationale leiding die het beleid voor 
Scouts en Gidsen Vlaanderen uitstippelt. Districten, gouwen, ploegen en beleidsvergaderingen samen 
noemen we het verbond. Zij komen samen in de verbondsraad (Algemene Vergadering).  
Om de drie jaar komt de groepsleiding samen op het groepsleidingscongres. Dat adviseert de 
verbondsraad over de fundamentele beleidslijnen, voornamelijk op pedagogisch en ideologisch vlak.  
 
Naast deze vaste organen hebben we ook een aantal projecten en werkgroepen die allerhande taken 
opnemen: logistiek, evenementen, coaching voor vrijwilligers in het verbond, communicatie, …  
 
Vrijwilligers uit groepen, districten, gouwen, ploegen en beleidsvergaderingen worden bijgestaan door 
de organisatie die instaat voor pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning.  
 
Hopper winkels en Hopper jeugdverblijven 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft 6 winkels waar je alles vindt voor op kamp en onderweg met de 
jeugdbeweging. De producten worden mens- en milieuvriendelijk geproduceerd en aangeboden met 
een correcte prijs-kwaliteitverhouding. De 8 jeugdverblijven bieden gebouwen en kampeerterreinen. 
Ze houden op die manier ook groene ruimte beschikbaar als speelterrein voor kinderen en jongeren.  
 
Scouting in België en in de wereld 
Scouts en Gidsen Vlaanderen vormt samen met 4 andere Belgische scoutsassociaties GSB (Gidsen- en 
Scoutsbeweging in België) dat lid is van WOSM (wereldscoutsbeweging) en WAGGGS 
(wereldgidsenbeweging). Twee internationale commissarissen onderhouden banden op 
(inter)nationaal vlak. 
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Democratisch proces 
We volgden bij de opmaak van de beleidsnota de fases zoals voorgesteld en ondersteund door De 
Ambrassade. Medebeheer is één van onze vijf basispijlers. Het spreekt dus voor zich dat we in elk van 
deze fasen de vrijwilligers breed betrokken hebben. 
  
Fase 1: starten met het beleidsplanningsproces + Fase 2: missie en visie 
Op 19 september 2015 stelden de leden van alle beleidsvergadering de werkgroep ‘Beleidsnota’ samen 
en werd beslist de missie en visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen niet te wijzigen. 
Uit elke beleidsvergadering (uitgezonderd de commissie Hopper Winkel en de commissie Hopper 
Jeugdverblijven) zat één vertegenwoordiger in de werkgroep, samen met districtscommissarissen en 
andere vrijwilligers uit het verbond. Zij behartigden het hele (inspraak)proces. 
 
Fase 3: onderzoeken 
Tijdens de onderzoekfase stelden we een SWO-ART op. De inhoud van die SWO-ART verzamelden we 
op verschillende inspraakmomenten door middel van discussies gestoffeerd met bestaande cijfers: 
 

 Op de Verbondsraad van 28 november 2015 verzamelden de vrijwilligers in het verbond de 
sterktes, zwaktes en aspiraties (dromen) van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

 Tijdens de inspraakdag ‘De Naakte Waarheid’ voor vrijwilligers in het verbond (13 december 2015) 
vroegen we externen (experten op vlak van vorming, ruimte, …) welke rol Scouts en Gidsen 
Vlaanderen moet opnemen volgens hen. Op basis van hun input en de daarop volgende discussies 
bepaalden we onze kansen en bedreigingen. 

 de werkgroep bevroeg intussen telefonisch de verwachtingen (of ‘resultaten’) van de stakeholders 
van Scouts en Gidsen Vlaanderen (leden, leiding, ouders en andere jeugdwerkpartners).  

 
Op 16 en 17 januari 2016 werkten alle beleidsvergaderingen samen de input van de SWO-ART uit tot 
een confrontatiematrix.  
 
Op de Verbondscommissie van 28 januari 2016 werd bepaald welke strategische en operationele 
doelstellingen Scouts en Gidsen Vlaanderen (in de huidige of in versterkte) vorm meenemen uit de 
huidige beleidsnota.  
 
Fase 4: analyse, beleidsuitdagingen en opties + Fase 5: doelstellingenkader 
Op de Verbondsraad van 20 februari 2016 werden uit de confrontatiematrix 11 beleidsopties gestemd. 
De verbondscommissie koos op 12 en 13 maart 2016 uit deze beleidsopties de drie beleidsprioriteiten 
die nadien bekrachtigd werden door de Verbondsraad: ecologie, districten ondersteunen, noden van 
groepen.  
 
In de daarop volgende maanden werkte de werkgroep het doelstellingenkader uit op basis van de input 
van de onderzoeksfase en van bijkomende input vanuit en tussentijdse evaluaties door de 
beleidsvergaderingen.  
Het voorstel van strategische doelstellingen werd besproken op de Verbondsraad van 21 mei 2016 en 
de aangepaste versie werd goedgekeurd. Op de Verbondsraad van 8 oktober 2016 werden de 
operationele doelstellingen voorgesteld, besproken, aangepast en goedgekeurd.  
 
Fase 6: mensen en middelen + Fase 7: redactie en subsidieovereenkomst 
De laatste 2 fases werden met de werkgroep uitgevoerd. De verbondsraad van 3 december 2016 gaf 
haar goedkeuring over deze fases en over de gehele beleidsnota 2018-2021.  
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2) Doelstellingen voor de beleidsperiode  

Langetermijnstrategie 
Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft inzicht in de langetermijnstrategie via een overzichtelijke kaart. 
 

 

Bovenaan in de kaart staat de langetermijnvisie uit de missietekst (‘Gelukkige mensen in een 
rechtvaardige wereld’), met daaronder de doelstelling van scouting: ‘Kinderen en jongeren die groeien 
als individu en in groep’.  
 
Alle volgende delen zijn stappen in het realiseren van deze langetermijnvisie en doelstelling.  
Een goed uitgebouwd netwerk, voldoende middelen, expertise en innovatie garanderen een 
kwaliteitsvolle jeugdbeweging (de vrijwilligerswerking in het verbond) en ondersteunende organisatie 
(de professionele dienstverlening).  
Een kwaliteitsvolle jeugdbeweging en organisatie biedt een goede ondersteuning aan onze groepen.  
En dat is waar het om draait: als ouders en leden tevreden zijn en leiding kwaliteitsvol en tevreden, 
dan zijn de groepen kwaliteitsvol.  
Die groepen zijn zo de ideale context om kinderen ten volle te laten groeien als individu en in groep. 
Kinderen en jongeren die daardoor nu en later kunnen bouwen aan een rechtvaardige wereld.  
 
De strategische en operationele doelstellingen geven hoofdstuk per hoofdstuk aan waar Scouts en 
Gidsen Vlaanderen in deze beleidsperiode aan werkt. Met de opbouw van hoofdstukken volgens de 
langetermijnstrategie toont Scouts en Gidsen Vlaanderen de grote samenhang tussen de strategische 
doelstellingen.  
 

Opbouw 
Er zijn 15 strategische doelstellingen (SD). Elke SD wordt ingeleid met een toelichting waarom Scouts 
en Gidsen Vlaanderen voor deze doelstelling gaat, uitgaande van lessen uit de SWO-ART-analyse. In 
totaal zijn er voor deze beleidsperiode 28 operationele doelstellingen (OD), verdeeld over de SD’s. De 
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acties geven een beknopt stappenplan in het realiseren van de doelstelling mee, de indicatoren maken 
concreet welke ambitie we vooropstellen voor het behalen van de doelstelling. De begroting per OD 
geeft overzichtelijk de werkingskost, personeelskost en de herkomst van de middelen mee.  
 
Voor de duidelijkheid zijn bij een aantal indicatoren één of meerdere iconen toegevoegd:  
 

 

prioriteit Prioritaire SD  

 

behoud  Indicator die een verderzetting van de werking weergeeft 

 

vernieuwen  Nieuwe indicator 

 

stedelijkheid   OD of indicator die antwoord biedt op het nieuwe 
beoordelingscriterium ‘stedelijkheid’ 

 

gelijke kansen  OD of indicator die antwoord biedt op  het 
beoordelingscriterium ‘gelijkekansenbeleid’ 

 

samenwerking OD of indicator die antwoord biedt op  het 
beoordelingscriterium ‘samenwerking’ 

 

bereik OD of indicator die antwoord biedt op  het 
beoordelingscriterium ‘bereik’ 

 

provinciale 
werking 

Doelstelling waarvan de financiering voorheen via de 
provincies gebeurde 
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Drie prioriteiten 
Uit de 15 strategische doelstellingen koos de Verbondscommissie (bekrachtigd door de Verbondsraad 
drie prioriteiten: in deze doelstellingen wordt extra geïnvesteerd.  
 
SD 2: Groepen gaan aan de slag met het thema ecologie 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil groepen inspireren om bewuster om te gaan met het onderdeel 
‘ecologie’ in de missie (‘De natuur is onze troef’). 
 
SD 4: De aangeboden ondersteuning van Scouts en Gidsen Vlaanderen speelt in op de noden van de 
groepen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen voerde in 2015 een onderzoek naar de noden van groepen. Daaruit 

bleek dat niet het gehele aanbod afgestemd is op de noden, zowel qua inhoud als kanaal. De 

komende beleidsperiode willen we hier prioritair op inzetten. We ontwikkelen sterke producten 

maar ze zijn niet altijd perfect afgestemd op de noden van groepen. Anderzijds stroomt onze 

communicatie ook niet altijd vlot door tot op groepsniveau (kanaal).  

SD 13: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft sterke districten 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil kijken hoe districtscommissarissen beter kan ondersteunen. We 

willen onderzoeken hoe we de communicatie op districtsniveau kunnen aanpakken. Hierbij houden 

we ook rekening met de resultaten van ‘bevragen om te behagen’. Daarnaast willen we 

districtscommissarissen in elke stap van hun vrijwilligersengagement begeleiden.  
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Doelstellingenkader 

Gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld (maatschappij) 

SD 1. Scouts en gidsen beïnvloeden het beleid 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat alle scouts en gidsen deelnemen aan het beleid op alle niveaus,  

van lokaal tot nationaal. Op die manier kunnen we onze missie en visie én het verdrag van de rechten 

van kinderen en jongeren waarmaken. Daarnaast wil Scouts en Gidsen Vlaanderen zichzelf ook 

positioneren in het middenveld, eventueel specifiek op enkele thema's. We erkennen onze sterkte en 

zien een kans om dit meer uit te spelen. 

o Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen positioneert het merk 'scouts' sterk, waardoor 
het als herkenbaar, positief en avontuurlijk gezien wordt. 

o Kans: Er wordt naar Scouts en Gidsen Vlaanderen als maatschappelijke 
middenveldorganisatie geluisterd. 

OD 1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft invloed op het beleid op verschillende niveaus. 
Acties: 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid van de Vlaamse Jeudgraad 

- Bij adviesvragen nemen we positie in op basis van onze visieteksten op de themas en na bespreking 

met de nationale leiding (Verbondscommissie) 

- Bij dringende adviesvragen nemen we positie in op basis van onze visieteksten op de themas of na 

bespreking met de pedagogische stafmedewerkers.  

- Voor thema's die voor ons belangrijk zijn, maar waar geen adviesvraag voor komt, vragen we aan de 

Vlaamse Jeugdraad om deze te agenderen om zo een sectorstandpunt te kunnen uitwerken.  

- We werken met de Vlaamse Jeugdraad in 2018 aan een memorandum voor de 

gemeenteraadsverkiezingen en in 2019 aan een memorandum voor de regionale verkiezing.  

Indicator 1.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is jaarlijks vertegenwoordigd op minstens 80% van de 

bijeenkomsten op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad 

Begroting doelstelling 1.1. 

Personeelskost € 21.659 (VTE: 0,38) 
Werkingskosten € 1.500  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

SD 2. Groepen gaan aan de slag met het thema ecologie 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil plaatselijke groepen inspireren om bewuster om te gaan met het 

onderdeel ‘ecologie’ van haar missie. Dat gaat gepaard met de zwakte van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen dat ze, ondanks haar missie, weinig bezig is met dit thema. 

OD 2.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen inspireert groepen om aan de slag te gaan met het 

thema ecologie 
Acties: 

Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt elk jaar één jaarthema uit om leiding en leden te inspireren. Eén 

keer is dat ecologie.  

- We richten in 2018 een werkgroep op die het jaarthema 'Ecologie' uitwerkt 

- We vragen input aan DC's en leiding over hoe groepen met dit jaarthema aan de slag kunnen  
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- Werkgroepen werken een visietekst, een slogan, een jaarlied en een show uit 

- We motiveren leiding om aan de slag te gaan via vorming en een show op Herfstontmoeting en via 

een jaarthema-editie van Over en Weer.  

- We evalueren een half jaar na lancering of we extra acties willen opzetten om leiding te inspireren. 

Indicator 2.1.1. Tijdens deze beleidsnotaperiode werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen gedurende 

één werkjaar een jaarthema rond ecologie uit 

Begroting doelstelling 2.1. 

Personeelskost  € 25.209 (VTE: 0,44) 
Werkingskosten  € 1.400  
Opbrengsten  € 1.400  
Te financieren verschil  € 25.209  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd  

 

Kwaliteitsvolle groepen 

SD 3. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft kwaliteitsvolle groepen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil de kwaliteit in de groepen blijven waarborgen door hen te 

ondersteunen in hun organisatorische en pedagogische werking. Daarvoor willen we gebruikmaken 

van vier sterktes en proberen voldoen aan de verwachtingen van ouders.  

o Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft kwaliteitsinstrumenten (visa) en een tool 

voor ledenadministratie ter ondersteuning van de organisatorische werking van 

groepen. 

o Sterkte: Scoutsgroepen zijn veilige plaatsen om te leren. 

o Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een goed draaiende ploeg Lokalen. 

o Sterkte: De ploegen bieden kwalitatieve vormingen en werkwinkels aan. 

o Verwachting: Ouders willen dat scouting een zinvolle vrijetijdsbesteding is voor hun 

kinderen. 

OD 3.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen in hun organisatorische werking 
Acties: 

Op het nationaal secretariaat werken personeelsleden aan boekhouding, IT, verzekeringen, … ter 

ondersteuning van de organisatorische werking van onze groepen.  

 - We bieden de groepsadministratie aan als online tool voor de ledenadministratie,  

- We bieden een inschrijfmodule voor evenementen aan,  

- We ondersteunen groepen in hun verzekeringen van leden, lokalen, eenmalige activiteit, 

reisbijstand, auto-verzekering, materiaal, burgerlijke aansprakelijkheid, ... 

- We bieden ondersteuning bij het opzetten van een groepseigen website 

- We helpen groepen doorheen papiermolen voor buitenlandse kampen en jeugdherbergkaarten 

- De verantwoordelijke beheer en administratie selecteren uit de verzekeringscasussen welke 

interessant zijn om te bespreken. 

- De beheerscommissie bespreekt deze casussen en geeft advies.  

- De verantwoordelijke beheer en administratie bespreken het advies met Ethias. 

- Jaarlijks wordt op de beheerscommissie een vorming georganiseerd rond een beheersmatig thema 

- De beheerscommissie organiseert in de loop van de gehele beleidsnotaperiode minstens 1 

vormingsinitiatief rond beheersmatige thema's in elk district 



12 

 

Indicator 3.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft administratieve diensten ter ondersteuning van 

de organisatorische werking van groepen. 

Indicator 3.1.2. De beheerscommissie bekijkt jaarlijks minstens 2 verzekeringscassussen met als 

doel de verzekeringspolissen waar nodig bij te sturen 

Begroting doelstelling 3.1. 

Personeelskost € 964.541 (VTE: 16,74) 
Werkingskosten € 1.290.457  
Opbrengsten € 2.847.120  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld en subsidies van DAC, sociale maribel en VIA-middelen 

 

OD 3.2. Groepen gebruiken de kwaliteitsintrumenten van Scouts en Gidsen Vlaanderen om 

hun werking te evalueren en indien nodig te verbeteren 
Acties: 

We hebben ondertussen al een stevige traditie in gebruik van kwaliteitsinstrumenten kampvisum, 

kiesvisum, lokalenvisum en groep onder de loep. Sinds vorige beleidsperiode is er ook de BAR 

(Belangrijke Alcohol Richtlijnen) bij gekomen als kwaliteitsinstrument.  We zijn voor het kampvisum 

en kiesvisum ambitieuzer in onze indicatoren ten opzichte van vorige beleidsperiode. De methodiek 

'Groep onder de loep' willen we één keer per twee jaar op elke districtsraad.  

- We verzamelen input over de instrumenten voor eventuele revisie 

- DC's doen intervisie over het lokalenvisum van elke groep en lichten de richtlijnen van het verbond 

toe.  

- We werken een methodiek uit om het lokalenvisum te bespreken op een districtsraad.  

- DC's doen intervisie over het alcoholbeleid van elke groep en lichten de richtlijnen van het verbond 

toe.  

- Het verbond werkt een methodiek uit om de BAR te bespreken op een districtsraad. 

Indicator 3.2.1. Jaarlijks wordt minstens 90% van de kampen (binnenlands of buitenlands) gekeurd 

aan de hand van het kampvisum. 

Indicator 3.2.2. 90% van de groepsleidingsverkiezingen gebeurt aan de hand van het kiesvisum 

Indicator 3.2.3. 20% van de districten bespreekt het lokalenvisum jaarlijks op 1 districtsraad 

Indicator 3.2.4. 20% van de districten bespreekt de BAR ('Belangrijke Alcohol Richtlijnen') jaarlijks 

op 1 districtsraad 

Indicator 3.2.5. 50% van de districten past de methodiek 'Groep onder de loep' jaarlijks op een 

districtsraad toe 

Begroting doelstelling 3.2. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 14.650  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   
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OD 3.3. Groepen hebben aandacht voor de voor hun werking noodzakelijke infrastructuur 
Acties: 

- We promoten het gebruik van het lokalenvisum in publicaties voor leiding 

- We bevragen DC's in het gebruik van het lokalenvisum bij hun groepen.  

- We promoten het gebruik van de brochures uit de reeks 'Jeugdlokalen en …' toe in publicaties voor 

leiding 

- we bieden ondersteuning aan groepen bij acute infrastructuur problemen 

Indicator 3.3.1. Jaarlijks vernieuwt 20% van de groepen hun lokalenvisum 

Begroting doelstelling 3.3. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 7.325  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

SD 4 De aangeboden ondersteuning van Scouts en Gidsen Vlaanderen speelt in op de 

noden van de groepen. 
Scouts en Gidsen Vlaanderen voerde in 2015 een onderzoek naar de noden van groepen. Daaruit 

bleek dat niet het volledige aanbod afgestemd is op de noden (inhoud en kanaal). De komende 

beleidsperiode willen we hier prioritair op inzetten. We ontwikkelen sterke producten, maar ze zijn 

niet altijd perfect afgestemd op de noden van groepen. Anderzijds stroomt onze communicatie ook 

niet altijd vlot door tot op groepsniveau (kanaal).  

OD 4.1. De aangeboden ondersteuning van Scouts en Gidsen Vlaanderen speelt in op de 

inhoudelijke noden van groepen 
Acties: 

- De nationale thema- en takploegen komen maandelijks met hun ploeg samen om de pedagogische 

visie uit te werken en te vertalen naar een (praktisch) aanbod afgestemd op de noden van groepen.  

- De thema- en takploegen beantwoorden rechtstreeks de vragen van leiding via hun 

scoutsengidsenvlaanderen-email-account. Hieruit leren ze ook de noden van leiding kennen.  

- We voorzien middelen om ad hoc interessante projecten op te zetten. Als we een project opstarten, 

doorlopen we enkele stappen, van eerste idee en analyse en begroting tot uitvoering en evaluatie. 

Een pedagogisch stafmedewerker begeleidt de analysefase.   

- Elke maand komen de ploegverantwoordelijken van de thema- en takploegen samen in de 

pedagogische commissie om tak- of ploegoverschrijdende visie uit te werken, uit te wisselen over 

hun projecten en om visies op elkaar af te stemmen.  

- Bij de aanmaak van producten houden we rekening met de resultaten uit het onderzoek van 2015 

naar noden van groepen. 

- In 2019 beslissen we of we opnieuw onderzoek doen naar noden van groepen. Bij het opstellen van 

een nieuw onderzoek, houden we rekening met de evaluatie van het vorige onderzoek.  

- In 2017 en 2018 verfijnen we de enquete-vragen die deelnemers na Herfstonmoeting krijgen.  

- Na analyse van de resultaten van de jaarlijkse enquete, nodigen we de medewerker van de 

studiedienst uit op de pedagogische commissie om de resultaten toe te lichten. De resultaten 

gebruiken we om de ondersteuning van de pedagogische werking van groepen te evalueren en te 

verbeteren. 
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Indicator 4.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft themaploegen en takploegen ter ondersteuning 

van de pedagogische werking van groepen 

Indicator 4.1.2. In 2019 beslissen we of we opnieuw een onderzoek doen naar inhoudelijke noden 

van groepen; om dan in 2020 uit te voeren 

Indicator 4.1.3. Jaarlijks bevraagt Scouts en Gidsen Vlaanderen de deelnemers van 

Herfstontmoeting via een enquête over de inhoudelijke noden die zij als (groeps)leiding hebben 

Begroting doelstelling 4.1. 

Personeelskost € 35.350 (VTE: 0,61) 
Werkingskosten € 83.457  
Opbrengsten € 24.430  
Te financieren verschil € 94.377  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 4.2. De aangeboden ondersteuning van Scouts en Gidsen Vlaanderen is qua kanaal 

aangepast aan de noden van de groepen 
Acties: 

- We voorzien middelen om ad hoc interessante projecten op te zetten. Als we een project opstarten, 

doorlopen we enkele stappen, van eerste idee en analyse en begroting tot uitvoering en evaluatie. 

Een pedagogisch stafmedewerker begeleidt de analysefase.  

- Een pedagogisch stafmedewerker en de verantwoordelijke communatiebeleid adviseren de 

projectleiders in juist gebruik van kanalen, op basis van het vorig onderzoek naar noden van groepen.  

- Projectleiders bevragen leiding uit lokale groepen als testpanel tijdens de ontwikkeling van hun 

nieuw product, om af te toetsen of het kanaal aansluit op hun noden.  

- We groeperen de antwoorden van de verschillende testpanels om bijde ontwikkeling van volgende 

producten handvaten mee te geven.  

- Alle personeelsleden die betrokken zijn bij communicatie zitten op regelmatige basis samen om 

boodschap en kanaal op elkaar af te stemmen.  

Indicator 4.2.1. Bij de ontwikkeling van elk nieuw product wordt minstens 15 leiding bevraagd over 

welk kanaal volgens hen het best aansluit bij de inhoud van dit product 

Begroting doelstelling 4.2. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 45.000  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

OD 4.3. Groepsleiding geeft gedurende het traject naar en tijdens het groepsleidingscongres 

in 2020 aan wat de noden zijn in verband met een bepaald thema. 
Acties: 

- In 2019 beslissen we op de verbondscommissie welk thema we vastpakken 

- In 2019 start een werkgroep met de logistieke en inhoudelijke voorbereiding van het congres 

- In het najaar van 2019 gaan de DC's langs met een werkvorm bij alle groepen om de noden rond het 

thema scherp te stellen 
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- In het voorjaar van 2020 sturen we een enquête uit naar alle leiding om de noden rond het thema 

te bevragen 

- Tijdens het congres in april 2020 worden de noden in stellingen gegoten en wordt er over gestemd. 

- In het natraject worden de beslissingen geïmplementeerd in de werking. 

Indicator 4.3.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert in 2020 een groepsleidingscongres 

Begroting doelstelling 4.3. 

Personeelskost € 4.516 (VTE: 0,08) 
Werkingskosten € 10.887  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

SD 5. Elk kind en elke jongere heeft de kans zich aan te sluiten bij Scouts en Gidsen 

Vlaanderen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil een jeugdbeweging zijn waar er plaats is voor iedereen die wil 

aansluiten, met speciale aandacht voor doelgroepen. We erkennen onze sterktes en willen die 

inzetten om onze zwaktes te counteren.  

 Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen positioneert het merk 'scouts' sterk, waardoor het als 
herkenbaar, positief en avontuurlijk gezien wordt. 

 Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een goed uitgewerkt aanbod voor kinderen en 
jongeren met een handicap. 

 Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft stadsondersteuning in Antwerpen, Brussel en 
Gent ter ondersteuning van groepen in grootstedelijke context waarbij ruimte is voor 
experimenteren met nieuwe methoden (Uitwijker).  

 Zwakte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een geringe kennis van etnisch-culturele 
minderheden. 

 Zwakte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft onvoldoende kennis van haar interne culturele 
drempels. 

OD 5.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen bereikt 80 000 kinderen en jongeren in een 450-tal 

groepen verspreid over heel Vlaanderen 
Acties: 

- We stellen elk jaar een instrument (het Orakel) op waar de leden- en leidingscijfers per groep staan 

opgelijst. Daaruit leiden we  af waar leidingstekorten zijn. 

- We stimuleren DC's om met  het Orakel aan de slag te gaan op de districtsraden.  

- We ondersteunen groepen in hun zoektocht naar leiding met gerichte methodieken 

Indicator 5.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft op het einde van de beleidsperiode minstens 

450 groepen (situatie 2016: 486) 

Indicator 5.1.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft op het einde van de beleidsperiode minstens 21 

groepen in elke provincie (situatie 2016: gemiddeld 40 groepen, varierend tussen 26 en 52) 

Indicator 5.1.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft op het einde van de beleidsperiode minstens 

80.000 leden (situatie 2016: 80.242) 

Begroting doelstelling 5.1. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 7.325  
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Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

OD 5.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft aandacht voor doelgroepen die we niet bereiken 
Acties: 

- De beheerscommissie voert elke 5 jaar het Quanta-Costa-onderzoek. Ze evalueert de methode en 

de resultaten van de 'Quanta Costa-enquête van 2016 en bevraagt op basis daarvan de groepen over 

de kostprijs van scouting.  

- We maken de resultaten bekend via Over en Weer, om onze leiding te sensibiliseren over de 

kostprijs van een jaarwerking.  

- Ploeg diversiteit maakt in de verschillende publicaties promo voor Fons op Maat en voor 

verminderd lidgeld.  

- Op verschillende verbondsraden bieden we methodieken en handvaten aan DC's om Fonds op Maat 

en verminderd lidgeld bekend te maken bij groepen.  

- Ploeg diversiteit heeft een werkgroep die de Uitwijker-activiteiten ondersteunt.  

- We maken promo bij lokale groepen om met de Uitwijker aan de slag te gaan.  

- Gouwen kunnen samenwerken om Open Kampen te organiseren. (Elk takkamp beschouwen we als 

een apart kamp). Ploeg diversiteit brengt de AGC's Open Kamp uit verschillende gouwen samen om 

intervisie tussen de gouwen te stimuleren.  

- Ploeg diversiteit ondersteunt gouwen die niet begrokken zijn bij de organisatie van Open Kampen in 

het opstarten van een Open Kamp. 

Indicator 5.2.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen voert in 2021 een onderzoek  naar 'de kost van 

scouting' ('Quanta Costa') 

Indicator 5.2.2. Het aantal goepen die een aanvraag voor 'Fonds op Maat' indient is jaarlijks 

minstens de situatie van 2016 (situatie 2016: 36 groepen) 

Indicator 5.2.3. Het aantal leden dat beroep doet op de formule 'verminderd lidgeld' is jaarlijks 

minstens de situatie van 2015-2016 (situatie 2015-2016: 710 leden) 

Indicator 5.2.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks met de Uitwijker minstens 7 

activiteiten 

Indicator 5.2.5. Jaarlijks werken minstens 9 gouwen mee aan de organisatie van kampen voor 

maatschappelijk kwetsbare kinderen ('Open Kampen') (situatie 2016: 9) 

Indicator 5.2.6. De Akabe-werking van Scouts en Gidsen Vlaanderen bereikt jaarlijks minstens 

1.900 leden met een handicap (situatie 2015- 2016: 2.093) 

Begroting doelstelling 5.2. 

Personeelskost € 17.719 (VTE: 0,31) 
Werkingskosten € 41.900  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 59.619  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 5.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt de mogelijkheid om aan scouting te doen in 

(groot)stedelijke context 
Acties: 
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De stadsondersteuners stellen in samenwerking met hun gemeentelijke overheid een convenant, 

beleidsplan of actieplan op en voeren dat uit.  

Deze convenanten, beleidsplannen of  actieplannen zetten in op: 

'- Behouden en versterken van scouting in grootstedelijke context, door: 

- ondersteuning van groepen bij voorkeur indirect via coaching van DC's (infrastructuurdossiers, 

nieuwe vormen van leden-en leidingswerving zoeken, ...)  

- opvolgen beleid VGC, lokaal verder contact met lokale besturen begeleiden en beleidsbeïnvloeding 

met focus op contact met nieuw verkozenen (VGC-Vlaams-gewest-federaal) en deelname aan de 

jeugdraden 

- netwerk uitbouwen met als doel ruimte voor jongeren te vrijwaren of te creëren (bvb een 

scoutslokaal in een afgedankte treinwagon) 

- Deelname aan Brede School-projecten 

- context creëren opdat scouting plaats kan vinden in stedelijke context, door bij opmaak van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimte voor jeugd te voorzien (bijvoorbeeld aan Oude Dokken in 

Gent, in de site van Tour en Taxis in Brussel, Den Dam in Antwerpen) 

- experimenten met werkvormen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

- bruggen bouwen tussen tussen verschillende  

groepen van jongeren en culturen (bijvoorbeeld door samenwerking met  WMKJ's en initiatieven als 

'J100' in Antwerpen,'1000 Opinions' in Gent...) 

- begeleiden van opstartende stadsgroepen (bijvoorbeeld Kimbangu in Antwerpen, Meulestede in 

Gent)  

De kennis die we opdoen in deze grootsteden, vertalen we in werkvormen en vormingen voor DC's in 

centrumsteden. 

Indicator 5.3.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt gedurende de hele beleidsnotaperiode 

de (groot)stedelijke groepen via een stadsondersteuner in Antwerpen, Brussel en Gent 

Begroting doelstelling 5.3. 

Personeelskost € 133.374 (VTE: 2,32) 
Werkingskosten € 13.050  
Opbrengsten € 114.049  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via subsidies van Gent, Antwerpen en Brussel en via lidgeld 

 

Tevreden ouders 

SD 6. Ouders zien scouting als een meerwaarde in de opvoeding van hun kind 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat ouders scouting als een meerwaarde zien in de opvoeding van 

hun kind. Om dit te bewerkstelligen wil ze ouders over deze meerwaarde informeren. Dat willen we 

doen vanuit een interne sterkte die we kunnen inzetten ter verdediging van externe bedreigingen om 

zo te voldoen aan verwachtingen van ouders: 

 Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen verenigt mensen, ook ouders. 

 Bedreiging: Uit het onderzoek van de overheid naar de relatie tussen ouders en het 
jeugdwerk blijkt dat ouders minder vertrouwen hebben in de jeugdbewegingen door 
onvoldoende informatie over de activiteiten.  

 Bedreiging: Ouders zien scouting soms als equivalent van kinderopvang. 

 Verwachting: Ouders willen dat scouts een zinvolle vrijetijdsbesteding is. 
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OD 6.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen informeert ouders over de meerwaarde van scouting. 
Acties: 

- Elke twee jaar sturen we de Kleine Gids op. Deze publicatie heeft specifiek aandacht voor de 

meerwaarde van scouting.  

- We bundelen de feedback die we krijgen en gaan ermee aan de slag als we de publicatie gaan 

reviseren. 

Indicator 6.1.1. In 2018 en 2020 stuurt Scouts en Gidsen Vlaanderen de publicatie 'Kleine Gids' naar 

alle ouders van nieuwe leden 

Begroting doelstelling 6.1. 

Personeelskost € 6.071 (VTE: 0,11) 
Werkingskosten € 20.213  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 26.284  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

Tevreden leden 

SD 7. Leden voelen zich verbonden met Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat alle scouts en gidsen zich verbonden voelen met het groter 

geheel dat Scouts en Gidsen Vlaanderen is. De verwachting van jins om zich scouts of gids te voelen 

en ons droombeeld dat leden zichzelf kunnen ontplooien, kunnen tuimelen en zich gewaardeerd 

voelen. 

OD 7.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen onderhoudt contact op maat met de leden 
Acties: 

- Een pedagogisch stafmedewerker ontwikkelt samen met vrijwilligers het ledenblad Krak?Boem!, 

afgestemd op de leefwereld van kinderen en jongeren.  

- Leden worden gestimuleerd actief aan de slag te gaan met de Krak?Boem! 

- Leiding wordt gestimuleerd om de Krak?Boem! te integreren in hun werking. 

Indicator 7.1.1. Jaarlijks verzendt Scouts en Gidsen Vlaanderen 4 keer het ledenblad ('Krak?Boem!') 

naar alle leden 

Begroting doelstelling 7.1. 

Personeelskost € 34.404 (VTE: 0,60) 
Werkingskosten € 114.538  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 148.941  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

Kwaliteitsvolle en tevreden leiding 

SD 8. Leiding weet wat er van hen verwacht wordt en lost verwachtingen in 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat alle leid(st)ers weten wat er van hen verwacht wordt en dat ze 

in staat zijn die verwachtingen in te lossen. We zien het als onze sterkte om twee zwaktes weg te 

werken en een bedreiging te counteren: 
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 Sterkte: De waarden en pedagogie van Scouts en Gidsen Vlaanderen is ingebed in de 
(meeste) lokale groepen. 

 Zwakte: Door de korte blijfduur van leiding zakt de gemiddelde leeftijd van onze leiding, 
waardoor de continuïteit niet altijd gegarandeerd kan worden.  

 Zwakte: Uitstromende leiding vindt moeilijk de weg naar andere engagementen binnen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

 Bedreiging: Het grote vrijetijdsaanbod vormt een bedreiging voor een langdurig engagement 
als leiding. 

OD 8.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert leiding om te handelen naar de pedagogische 

visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen 
Acties: 

- Een pedagogisch stafmedewerker ontwikkelt samen met vrijwilligers uit de pedagogische 

commissie het leidingtijdschrijft Over en Weer, afgestemd op de leefwereld van leiding.  

- Elk jaar is één nummer gewijd aan het jaarthema 

- Elk jaar is één nummer gewijd aan missie, visie en methode 

- De beheerscommissie beschrijft regelgeving uit onze veiligheidsbrochure ('Speel op Veilig') 

- We versturen de Over en Weer naar jins om hen warm te maken voor de thema's voor leiding.  

- Bij de eerste Over en Weer sturen we naar alle nieuwe leiding de publicatie 'In}Leiding'. 

Indicator 8.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen stuurt bij het begin van elk werkjaar de publicatie 

'In}Leiding' naar alle nieuwe leiding 

Indicator 8.1.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen stuurt jaarlijks 6 keer het leidingtijdschrift met 

pedagogische artikels ('Over en Weer')  naar alle gezinnen met leiding 

Begroting doelstelling 8.1. 

Personeelskost € 273.171 (VTE: 4,74) 
Werkingskosten € 127.497  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 400.668  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

SD 9. Leiding neemt initiatief om te groeien in competenties 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil dat leiding groeit doorheen hun engagement. Deze doelstelling 

komt uit het droombeeld dat we hebben, waarvoor we eerst nog een zwakte moeten counteren: 

 Zwakte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft in verhouding met het totaal aantal leiding, 
weinig deelnemers op haar attestgerichte vormingen.  

 Droombeeld: Scouts en Gidsen Vlaanderen wil een niet-formele leeromgeving zijn voor alle 
niveaus (leiding – leden – vrijwilligers). 

OD 9.1. Leiding volgt vorming die relevant is voor hen. 
Acties: 

- Een pedagogisch stafmedewerker organiseert samen met vrijwilligers het start- en 

vormingsweekend voor alle leiding (Herfstontmoeting) 

- Een pedagogisch stafmedewerker organiseert samen met vrijwilligers vorming  voor alle leiding op 

Herfstontmoeting  

- We maken het vormingsaanbod van Herfstontmoeting bekend via de website.  

- We voeren promo voor Herfstontmoeting via nieuwsbrieven, leidingstijdschrift, sociale media en 

promo op districtsraden.  
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- Op Herfstontmoeting begeleiden de verantwoordelijken van de vormingsgronden de leiding in het 

zoekproces om de meest relevante vorming te volgen.  

- We evalueren het start- en vormingsweekend waarbij aandacht gegeven wordt aan de 

verschillende stakeholders 

- pedagogische stafmedewerkers ondersteunen de vrijwilligers van ploeg vorming en inspireren hen 

met trens en achtergrond in leren en ontwikkelen. 

- Ploeg vorming leidt instructeurs op aan de hand van de competentieprofielen voor animator, 

hoofdanimator en instructeur.  

- Ploeg vorming organiseert jaarlijks 3 Jintro cursussen specifiek voor onze oudste leeftijdsgroep van 

leden (Jins, 16-18 jaar) 

- Ploeg vorming organiseert jaarlijks 4 Animator cursussen. De inhoud van deze cursus komt overeen 

met de opgestelde inhoud om het attest animator in het jeugdwerk te verstrekken. 

- Ploeg vorming organiseert jaarlijks 3 Basisweekends. Deze cursus bevat een facet van de inhoud om 

het attest hoofdanimator in het jeugdwerk te verkrijgen en is gericht op ervaren leiders.  

- Ploeg vorming organiseert jaarlijks 5 Gillwells. Deze cursus bevat een facet van de inhoud om het 

attest hoofdanimator in het jeugdwerk te verkrijgen en is gericht op ervaren leiders.  

-  Ploeg vorming organiseert jaarlijks 1 Instructeurs-cursus. De inhoud van deze cursus komt overeen 

met de opgestelde inhoud om het attest Instructeur in het jeugdwerk te verstrekken. 

- Ploeg vorming organiseert jaarlijks 1 terugkommoment om te voorzien in de laatste stap van het 

traject tot Animator, Hoofdanimator en Instructeur 

- Ploeg vorming maakt het aanbod van cursussen bekend op onze website 

- Ploeg vorming maakt reclame voor hun cursussen bij de relevante doelgroepen via nieuwsbrieven, 

leidingstijdschrift en sociale media.  

- Ploeg vorming moedigt gouwen en districten aan reclame te maken voor hun cursussen bij de 

relevante doelgroepen en om leiding te begeleiden in hun zoekproces naar het relevante aanbod 

voor hen.  

-  Ploeg vorming voorziet promo-materiaal op maat voor al zijn cursussen. 

- Na elke cursus vullen deelnemende cursisten een evaluatieformulier in.  

- Ploeg vorming organiseert na elke cursus een evaluatiemoment met de betrokken instructeurs.  

Indicator 9.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks een nationaal start- en 

vormingsweekend voor alle leiding ('Herfstontmoeting') 

Indicator 9.1.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks minstens 4 vormingen voor 

animator, minstens 8 deelvormingen voor hoofdanimator (3 basisweekends en 5 gilwells) en 

minstens 1 vorming voor instructeur.  (situatie 2016: 4 animator, 3 deelvormingen basisweekend 

en 5 gilwills, 2 vormingen instructeur) 

Indicator 9.1.3. Jaarlijks volgt minstens 250 scouts en gidsen een geattesteerde vorming (animator-

, hoofdanimator- of instructeurcursus) bij Scouts en Gidsen Vlaanderen (situatie 2016 op 31/11: 

274; inschatting voor heel 2016: ca 290) 

Indicator 9.1.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks minstens 5 niet-geattesteerde 

meerdaagse vorming (situatie 2016: Jintro, Zeescoutscongres, Akabeconvent, Methodieken-

weekend, Kaderdagen structuren, Instructeur Gilwell) 

Begroting doelstelling 9.1. 

Personeelskost € 146.559 (VTE: 2,54) 
Werkingskosten € 357.306  
Opbrengsten € 279.090  
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Te financieren verschil € 224.775  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

Goede ondersteuning 

SD 10. Scouts en Gidsen Vlaanden heeft een kwaliteitsvolle provinciale werking 

(gouwen en districten) ter ondersteuning van lokale groepen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil een sterke verbondenheid tussen gouwen, districten en groepen.  

We zoeken hoe we districten en gouwen kunnen begeleiden in hun zoektocht naar of behoud van 

infrastructuur, netwerk, vormingsaanbod en manieren om informatie effectief door te laten 

stromen.  

 Zwakte: Communicatie vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen stroomt niet vlot door 

tot op groepsniveau. 

 Zwakte: Het aantal deelnemers op attestgerichte vormingen is laag. 

 Verwachting/resultaat: Leiding wil beter geïnformeerd zijn over de mogelijke 

vormingen. 

OD 10.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft nationale beleidsvergaderingen ter 

ondersteuning van gouwen en districten 
Acties: 

- 4 keer per jaar organiseert het verbondsbureau de algemene vergadering van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen 

- Het verbondsbureau bepaald de inhoud van de agenda, met als inhoud naast de formele AV-

vereisten ook input-, info- en intervisiemomenten ter versterking van DC's en gouwbureau's in hun 

functie.  

- Het verbondsbureau zorgt jaarlijks voor de planning van minstens 9 samenkomsten van elke 

beleidsvergadering. Pedagogisch stafmedewerkers ondersteunen deze beleidsvergaderingen.   

- Het verbondsbestuur  is de raad van bestuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze vergadering 

bevat vrijwilligers uit alle andere beleidsvergaderingen, het verbondsbureau en de vrijwillige 

verantwoordelijke voor Hopper Winkel, Hopper Jeugdverblijf en financiën. De aanwezigheid van 

vrijwilligers uit de gouwen garandeert dat bestuursbelsissingen ondersteunend zijn voor de hele 

werking en dus ook de gouwen en districten.  

- De verbondscomissiecomissie is verantwoordelijk voor de implementatie en sturing van het 

pedagogisch beleid en voor standpuntinname. De leden van deze vergadering zijn de pedagogisch 

verantwoordelijken van de gouwen  ('gouwcommissaris'), ploegverantwoordelijken en pedagogische 

stafmedewerkers. De verbondscommissie bouwt een heldere motivatie op voor een standpunt om 

gouwen en districten te helpen dit standpunt toe te lichten op gouwraad of districtsraad.  

- De beheerscomissie maakt beleid over beheersmatige en financieële thema's met penningmeesters 

van de gouwen  ('gouwbeheerder') en stafmedewerkers en organiseert intervisie ter ondersteuning 

van de gouwbeheerders in hun functie.  

- De pedagogische commissie werkt het pedagogisch beleid mee uit met  ploegverantwoordelijken 

van de verschillende thema- en takploegen en pedagogische stafmedewerkers. De projecten die hier 

ter ondesrteuning van gouwen, districten of groepen gerealiseerd worden, worden vooraf afgetoetst 

aan de noden van gouwen en districten.   

- De voorzitters van de  beleidsvergaderingen sturen minstens twee weken voor aanvang een agenda 

en uitnodiging voor elke beleidsvergadering, zodat dit vooraf kan besproken worden op andere 
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vergaderingen (ploegveragdering, gouwraad,...) om zo tot gedragen beleid te komen. Dit draagvlak 

leidt ertoe dat gouwen en districten zich ondersteund voelen. 

Indicator 10.1.1. De algemene vergadering van Scouts en Gidsen Vlaanderen ('de verbondsraad') 

komt jaarlijks 4 keer samen 

Indicator 10.1.2. De nationale beleidsvergaderingen komen elk minstens 9 keer per jaar samen 

Begroting doelstelling 10.1. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 58.333  
Opbrengsten € 12.350  
Te financieren verschil € 45.983  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 10.2. Gouwen en districten zorgen ervoor dat leiding vorming volgt 
Acties: 

- De pedagogisch verantwoordelijke in de gouwen ('gouwcommissaris') is verantwoordelijk voor een 

promotiestrategie voor de vormingen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, aangepast aan de gouw 

-  De promotiestrategie voor vorming zet in op verschillende van de beschikbare digitale 

communicatiekanalen. ('Social media, website, nieuwsbrieven'). 

- Op een gouwraad worden districtcomissarissen aangespoord om hun groepsleiding individueel aan 

te spreken i.v.m. vorming of het thema te bespreken de districtsraad 

- Ploeg vorming coordineert jaarlijks de organisatie van een regionaal vormingsevent ('Vorming à la 

carté') voor leiding in 5 verschillende steden (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent en Leuven) 

- De vormingsverantwoordelijke van de gouw (AGC) staat in voor de deelorganisatie van  Vorming à 

la carté in de verschillende steden.  

- De communicatie-verantwoordelijke van de gouwenpromoten Vorming à la carté via de 

verschillende kanalen tot hun beschikking  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt promotie voor Vorming à la carté via diverse kanalen.  

- Ploeg vorming bekijkt de evaluatie van Vorming à la carté in de verschillende steden en brengt de 

nodige verbeteringen aan voor volgende edities. 

Indicator 10.2.1. Alle gouwen promoten jaarlijks het vormingsaanbod van Scouts en Gidsen 

Vlaanderen   

Indicator 10.2.2. Het verbond organiseert jaarlijks 'Vorming à la carte' in Antwerpen, Brugge, 

Brussel, Gent en Leuven 

Begroting doelstelling 10.2. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 29.300  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 29.300  

Financiering via subsidies van afdeling Jeugd (vroeger via de middelen 
uit de provincies ) 
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OD 10.3. Gouwen en districten zorgen voor een goede informatiedoorstroom 
Acties: 

- Het gouwbureau bekijkt welke informatie van vergaderingen die zij bijwonen relevant is voor de 

districtscommissaris 

- Het gouwbureau voorziet tijd op de gouwraad voor terugkoppeling van relevante vergaderingen 

- De gouwraad vormt adviezen en standpunten om mee te nemen naar andere vergaderingen door 

gouwbureau. 

- Het gouwbureau neemt vragen, opmerkingen of suggesties van districtscommissarissen mee naar 

de relevante beleidsvergadering.  

- De districtscommissaris voorziet tijd op de districtsraad voor terugkoppeling uit relevante 

vergaderingen  

- De districtsraad vormt adviezen en standpunten om mee te nemen naar andere vergaderingen.  

- De distritcscommissaris neemt vragen, opmerkingen of suggesties van groepsleiding mee naar de 

gouwraad. 

Indicator 10.3.1. Elke gouw geeft jaarlijks op minstens 60% van de gouwraden nieuws uit andere 

vergadergingen door aan de districtscommissarissen 

Indicator 10.3.2. Elk district geeft jaarlijks op minstens 60% van de districtsraden nieuws uit andere 

vergadergingen door aan de groepsleiding 

Begroting doelstelling 10.3. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 29.300  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 29.300  

Financiering via subsidies van afdeling Jeugd (vroeger via de middelen 
uit de provincies ) 

 

OD 10.4. Gouwen en districten zorgen voor verbondenheid tussen hun leden, leiding en/of 

medewerkers 
Acties: 

- Gouwen en districten  plannen minstens één activiteit waar leden en/of leiding van verschillende 

groepen in dat niveau betrokken worden 

- Gouwen en districten promoten hun activiteiten op tijd en duidelijk naar hun doelgroep (de 

groepen/leiding/leden) 

- Waardevolle initiatieven van groepen ter promotie van onderlinge verbondeheid worden 

aangemoedigd door de verantwoordelijke van hun gouw of district 

- Gouwen wisselen op de verbondscommissie uit over best-practices van hun evenementen of 

initiatieven. 

- Districten organiseren districtsraden waar groepsleiders van verschillende groepen elkaar leren 

kennen en kunnen uitwisselen 

- op het nationale start- en vormingsweekend ('herfstontmoeting') leren de de leiding van de 

verschillende gouwen en districten elkaar kennen in activiteiten georganiseerd per gouw 

Indicator 10.4.1. Alle gouwen organiseren jaarlijks op gouw- of districtsniveau minstens 1 

evenement waar leiding uit verschillende groepen kunnen kennismaken met elkaar 
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Begroting doelstelling 10.4. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 29.300  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 29.300  

Financiering via subsidies van afdeling Jeugd (vroeger via de middelen 
uit de provincies ) 

 

OD 10.5. Gouwen en districten netwerken actief met vrijwilligers in de structuren van andere 

jeugdbewegingen 
Acties: 

- Gouwen moedigen deelname van districtsmedewerkers aan organisatie van 'de dag van de 

jeugdbeweging' aan 

- een pedagogisch stafmederwerker moedigt gouwen aan deel te nemen aan de organisatie van de 

'Dag van de Jeugdbeweging'. 

-  Gouwen en districten worden aangemoedigd hun collegas in andere jeugdbewegingen te leren 

kennen in hun regio. 

Indicator 10.5.1. Minstens 4 gouwen zijn actief betrokken in de organisatie van een actie in het 

kader van Dag van de Jeugdbeweging 

Begroting doelstelling 10.5. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 29.300  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 29.300  

Financiering via subsidies van afdeling Jeugd (vroeger via de middelen 
uit de provincies ) 

 

OD 10.6. Gouwen hebben toegang tot de voor hun werking noodzakelijke infrastructuur 
Acties: 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet vergaderruimte per gouw In een gebouw van zijn 

patrimonium 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet  materiaalruimte voor elke gouw 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen zoekt mee naar tijdelijke en permanente oplossingen om te voldoen 

aan de vergader- en opslagnoden van gouwen wanneer hier een probleem of tekort aan ontstaat. 

Indicator 10.6.1. Elke gouw heeft toegang tot minstens 1 vergaderruimte 

Indicator 10.6.2. Elke gouw heeft toegang tot ruimte voor materiaalopslag 

Begroting doelstelling 10.6. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 35.550  
Opbrengsten € 9.050  
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Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   

 

SD 11. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft jeugdverblijven ter ondersteuning van de 

lokale groepen 
Begroting doelstelling  

Personeelskost € 1.626.918,81 (VTE: 34,01) 
Werkingskosten € 1.626.919  
Opbrengsten € 3.224.100  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via jeugdverblijven   

 

SD 12. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft winkels ter ondersteuning van de lokale 

groepen 
Begroting doelstelling  

Personeelskost € 531.939,87 (VTE: 9,24) 
Werkingskosten €   
Opbrengsten €   
Te financieren verschil NVT  
Financiering via winkels   

 

Kwaliteitsvolle jeugdbeweging en organisatie 

SD 13. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft sterke districten 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bekijken hoe het districtscommissarissen beter kan ondersteunen. 

We willen onderzoeken hoe we de communicatie op districtsniveau kunnen aanpakken. Hierbij 

houden we ook rekening met de resultaten van het onderzoek Bevragen om te behagen. Daarnaast 

willen we districtscommissarissen in elke stap van hun vrijwilligersengagement begeleiden.  

OD 13.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen begeleidt haar districten intensief 
Acties: 

Bij opmaak van de beleidsnota en de keuze van de strategische doelstellingen en prioriteiten, bleek 

al in 2016 de nood aan een extra pedagogische stafmedewerker ter versterking van districten. Hierin 

investeerden we al in 2017, zodat die na een inloopperiode ten volle ingezet kan worden. 

- Een pedagogische stafmedwerker heeft een specifiek takenpaket om de districten te ondersteunen 

- De input van districtscommissarissen wordt gebruikt om het takenpaket van de nieuwe pedagogisch 

stafmedewerker  bij te sturen. 

- Op vormingsevenementen en op de algemene vergadering organiseert de stafmedewerker 

vormingsmomenten specifiek gericht op de noden van districten, 

- Gouwen ondersteunen de districten in hun noden, of verbinden districtscomissarissen door naar de 

pedagogisch stafmedewerker of naar vrijwilligers om specifieke vragen te beantwoorden. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelt via verschillende kanalen noden van districtscomissarissen 

om zo hun informatie- en vormingsaanbod aan te passen. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een ticketingsysteem ('kayako') om permanenties (noodsituaties 

of probleemsituaties in groepen) op te volgen 
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- Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt contact op met het gouwbureau of de districtscommissaris 

i.v.m. binnengekomen permanenties 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt in samenspraak met gouwen en districten de opvolging 

van de permanenties. 

Indicator 13.1.1. Een pedagogisch stafmedewerker neemt jaarlijks minstens drie initiatieven met 

als doel het rechtstreeks versterken van districten 

Indicator 13.1.2. Pedagogische stafmedewerkers ondersteunen de districtscommissarissen bij de 

afhandeling van noodgevallen als ze zich voordoen 

Begroting doelstelling 13.1. 

Personeelskost € 68.559 (VTE: 1,19) 
Werkingskosten € 11.475  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 80.034  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 13.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt de districtscommissarissen in de stappen 

die hij/zij doorloopt tijdens haar/zijn engagement 
Acties: 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt zijn expertise omtrent motivatie en engagement ter beschikking 

van de gouwen en districten om vrijwilligers gemotiveerd te houden (wotelspel, 360°-

evaluatiemethodiek, brochure 'nee heb je, ja kan je krijgen', spel op vrijwillige voeten, …) 

- Gouwvoorzitters of een pedagogisch stafmedewerker ondersteunt zijn/haar districtscommissarisen 

met coaching en evaluaties en zoeken samen naar een gezonde balans tussen uitdaging en 

vaardigheid 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt een grondige tool voor zelf-assessment van binnen scouting 

verworven competenties ter beschikking (Scout leader skills) 

-  Gouwen introduceren nieuwe DC's in hun functie, door samen met hen het takenpaket te bekijken  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen helpt nieuwe DC's hun weg te vinden in hun functie door middel van 

een onthaalbrochure en een onthaal moment 

- Elk jaar organiseert een pedagogisch stafmedewerker samen met de gouwvoorzitters een vormings- 

en bedankingsweekend voor alle DC's ('DC-going') 

- Gouwvoorzitters en pedagogische stafmedewerkers sporen DC's aan om de voor hun ingerichte 

vorming te volgen 

- Feedback van DC's wordt gebruikt om de inhoud van aangeboden vormingen voor DC's af te 

stemmen op hun noden. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert elk jaar een vormingsweekend  (Methodiekenweekend), 

specifiek voor vrijwilligers in het verbond, met onder andere vormingen op maat voor DC's 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert elk jaar een meerdaagse vorming (Kaderdagen 

Structuren), gericht op vrijwilligers in het verbond. De inhoud hiervan is nuttig voor DC's om hun 

werking te versterken 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen communiceert jaarlijks over de vrijwilligerscyclus naar hun 

gouwvoorzitters. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot haar vormingen met betrekking tot coaching aan hun 

gouwvoorzitters. 

- Een pedagogisch stafmedewerker zet een coachingstraject op met een gouwvoorzitter, met als doel 

'coach the coach' 



27 

 

- 4 keer per jaar komen de gouwvoorzitters samen met als doel zichzelf en elkaar te versterken in 

hun rol al coach voor DC's 

- Nieuwe gouwvoorzitters worden begeleid in hun opstart van de functie. 

Indicator 13.2.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt in de loop van de beleidsnotaperiode tools ter 

beschikking ter ondersteuning van de taken en rol van een districtscommissaris 

Indicator 13.2.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft jaarlijks aan alle nieuwe 

districtscommissarissen op DC-going de onthaalbrochure voor districtscommissarissen 

Indicator 13.2.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt jaarlijks vorming of intervisiemomenten aan 

op maat van districtscommissarissen 

Indicator 13.2.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt gouwvoorzitters jaarlijks met minstens 

3 initiatieven in hun coachende rol naar districtscommissarissen toe 

Begroting doelstelling 13.2. 

Personeelskost € 63.753 (VTE: 1,11) 
Werkingskosten € 8.150  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 71.903  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

Voldoende en kwaliteitsvolle publieke ruimte 

SD 14. Scouts en Gidsen Vlaanderen faciliteert toegang tot publieke ruimte voor 

groepen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen wil enerzijds meer inzetten op medebeheer van (groene) speelruimte 
door lokale groepen. Anderzijds willen we groepen aanmoedigen om creatiever om te gaan met 
ruimte in hun omgeving. Hierbij erkennen we een eigen zwakte en zien we een aantal bedreigingen 
op ons afkomen.  

o Zwakte: Scouts en Gidsen Vlaanderen is te weinig bezig met ecologie.  
o Bedreiging: Openbare ruimte staat meer en meer onder druk. 
o Bedreiging: De fysieke ruimte staat meer en meer onder druk, waardoor een eigen 

plek voor scouts- en gidsengroepen bedreigd wordt. 

OD 14.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is een partner bij de ontwikkeling van publieke ruimte 
Acties: 

- een pedagogisch stafmedewerker neemt deel aan een project binnen de Ambrassade omtrent de 

ontwikkeling van de publieke ruimte 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt zijn visie op jeugdlokalen en ruimtelijke ordening verder in 

praktijk. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen spoort groepen aan hun lokalen in te geven in de databank van 

geografische info voor het jeugdwerk van Mediaraven. (Het  'GIS-project van de jeugdsector')  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen sensibiliseert groepen, districten en gouwen om de gegevens uit het 

GIS-project te gebruiken om lokale en bovenlokale beleidsmakers te informeren over kwalitatieve 

jeugdruimte.  

Indicator 14.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt mee aan het project 'collect en connect' van 

De Ambrassade 

Begroting doelstelling 14.1. 
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Personeelskost € 3.809 (VTE: 0,07) 
Werkingskosten € 11.475  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 15.284  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 14.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt mee aan beleid rond jeugdtoerisme 
Acties: 

- een pedagogisch stafmedewerker volgt actualiteit rond jeugdtoeristische thema's op en zoekt  

breder draagvlak zoeken voor eigen doelstellingen en vragen rond het thema.  

- een pedagogisch stafmedewerker engageert zicht voor de werkgroep van jeugdtoerisme van de 

Ambrassade 

- een pedagogisch stafmedewerker volgt tentenoverleg met de uitleendienst en defensie op.  

- jaarlijks zit een pedagogisch stafmedewerker samen met de preventiemedewerker van de provincie 

Luxemburg, met als doel de voorbije kampen te evalueren en het onthaalbeleid van de provincie 

Luxemburg te verfijnen 

- als er interesse en middelen zijn bij de verschillende jeugdbewegingen, werken we een 

gezamenlijke kampcampagne uit om leiding te sensibiliseren rond een kampthema, bvb dialoog met 

buren, gezonde voeding, ... 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen zet met een jaarlijkse nieuwsbrief in op communicatie met buren 

tijdens de kampperiode 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met organisaties actief rond het thema jeugdtoerisme 

- Een pedagogisch stafmedewerker controleert jaarlijks de gegevens over het aanbod van Open 

Kamp op de website van de partnerorganisatie 'Steunpunt Vakantieparticiapatie' en volgt 

aanpassingen op.  

Indicator 14.2.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt jaarlijks in haar nieuwsbrief over kamp het 

thema ‘dialoog met de buren’ onder de aandacht   

Indicator 14.2.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen is vertegenwoordigd in de werkgroep 

'Jeugdtoerisme' van de Ambrassade 

Indicator 14.2.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een partnerschapovereenkomst met 

Steunpunt Vakantieparticipatie met als doel het aanbod van Open Kampen bekend te maken bij de 

doelgroep 

Begroting doelstelling 14.2. 

Personeelskost € 3.809 (VTE: 0,07) 
Werkingskosten € 11.475  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 15.284  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

Een goed uitgebouwd netwerk  

SD 15. Scouts en Gidsen Vlaanderen bouwt haar netwerk verder uit 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een netwerk opgebouwd dat ze nog verder wil uitbouwen door 

extra in te zetten op (inter)nationale samenwerking en uitwisseling. Hiervoor willen we onze sterkte 

aanwenden om een kans te grijpen.  
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 Sterkte: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft veel mensen rondom zich die zich in mindere of 
meerdere mate betrokken blijven voelen bij haar beweging, waaronder ook oud-leden van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen (eens scout, altijd scout). 

 Kans: Er wordt naar Scouts en Gidsen Vlaanderen als maatschappelijke 
middenveldorganisatie geluisterd. 

OD 15.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen netwerkt actief met andere jeugdbewegingen en 

jeugdorganisaties 
Acties: 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid van bovenlokale overlegsvergaderingen met andere 

jeugdbewegingen (jeugdbewegingsoverleg, 'JOS') 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt themaspecifiek samen met andere jeugdbewegingen.  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet middelen om ad hoc projecten op te zetten samen met 

andere jeugdwerkorganisaties 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet middelen en tools om projecten op een haalbare mannier 

aan te vatten, te financieren, uit te voeren en te evalueren 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen informeert zich over de verschillende bovenlokale 

jeugdwerkoverlegplatformen en werkgroepen 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen stuurt een vrijwilliger / pedagogische stafmedewerker naar relevante 

bovenlokale jeugdwerkoverlegplatformen en werkgroepen, bijvoorbeeld van De Ambrassade 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot deelname van vrijwilligers in het verbond aan 

ontmoetingsmomenten georganiseerd door bovenlokale jeugdwerkorganisaties 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot deelname van vrijwilligers in het verbond aan vormingen 

georganiseerd door bovenlokale jeugdwerkorganisaties, bijvoorbeeld Fourage 

- een pedagogisch stafmedewerker zit in de nationale werkgroep van Dag van de Jeugdbeweging  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet middelen om mee te werken aan projecten die voortvloeien 

uit bovenlokaal jeugdbewegingsoverleg 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt de relevantie van projecten die voortvloeien uit 

bovenlokaal jeugdbewegingsoverleg voor de eigen beweging 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteund relevante projecten die voortvloeien uit bovenlokaal 

jeugdbewegingsoverleg 

- Afhankelijk van het thema, zoekt Scouts en Gidsen Vlaanderen samenwerking of uitwisseling op 

met specifieke organisaties in de sector, bijvoorbeeld met JNM voor het thema ecologie of met 

Chirojeugd Vlaanderen voor ICT. 

Indicator 15.1.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is gedurende de volledige beleidsnotaperiode lid 

van het jeugdbewegingsoverleg (JOS) 

Indicator 15.1.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt jaarlijks deel aan 15 bovenlokale 

jeugdwerkoverlegplatformen en werkgroepen 

Indicator 15.1.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot jaarlijks ontmoetingsmomenten van De 

Ambrassade aan vrijwilligers in het verbond 

Indicator 15.1.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt jaarlijks mee de organisatie van de Dag 

van de Jeugdbeweging 

Begroting doelstelling 15.1. 

Personeelskost € 0 (VTE: 0,00) 
Werkingskosten € 12.530  
Opbrengsten € 0  
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Te financieren verschil € 12.530  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

 

OD 15.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen netwerkt actief met andere scouts-associaties in België 
Acties: 

De Gidsen- en Scoutsbeweging in Belgie (GSB) is een nationaal overlegorgaan tussen de verschillende 

Scouts en Gidsen organisaties in België. De leden zijn Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open 

Scouting, les Scouts, les Guides en les Scoutes et Guides Pluralistes. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen is gedurende de gehele beleidsperiode lid van GSB 

- Internationaal Commissarissen (IC's, vrijwilligers in het verbond als vertegenwoordigers naar de 

wereldbewegingen)  nemen deel aan uitwisselingsvergaderingen georganiseerd door GSB. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt themaspecifiek samen met andere scoutsassociaties  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet middelen om ad hoc projecten op te zetten samen met 

andere scoutsassociaties (bijvoorbeeld GSB-day)  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft tools om projecten op een haalbare mannier aan te vatten, te 

financieren, uit te voeren en te evalueren 

- Grote projecten opgezet vanuit GSB worden door een pedagogisch stafmedewerker begeleid 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot themaspecifieke uitwisselingsvergaderingen en projecten 

georganiseerd door GSB bij relevante vrijwilligers in het verbond en pedagogisch stafmedewerkers . 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen engageert zich voor de mede-organisatie van GSB-projecten.. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft vrijwilligers die specifiek bezig zijn met internationale 

netwerken om het beleid van WOSM en WAGGGS te beinvloeden. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met GSB om te wegen op het beleid van de 

wereldorganisatie voor Scouts (WOSM) en wereldbeweging voor gidsen (WAGGGS). (Als GSB willen 

we bij onze wereldbewegingen WOSM en WAGGGS wegen op samenwerking tussen WOSM en 

WAGGGS; duty to god; good governace & transparancy, active citizenship, diversiteit en inclusie, 

youth leadership en pedagogisch programma.)  

- Scouts en Gidsen Vlaanderen bereid zich samen met GSB voor op Europese en wereldconferenties 

van WOSM en WAGGGS 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet middellen  om te kunnen deelnemen aan Europese en 

wereldconferenties 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt en stelt prioriteiten op de thema's die behandeld worden 

binnen WOSM en WAGGGS waarop ze wilt wegen 

- De eindverantwoordelijken van FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen zitten 

structureel tweemaal per jaar samen om samenwerkingsverbanden te zoeken, te evalueren en bij te 

sturen waar nodig. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt voor welke projecten er een samenwerking kan zijn met 

FOS Open Scouting 

Indicator 15.2.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is gedurende de beleidsnotaperiode lid van de 

Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB) 

Indicator 15.2.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen verwezenlijkt gedurende de beleidsnotaperiode 

mee de doelstelling van GSB  'Uitwisseling organiseren tussen de verschillende associaties'.  

Indicator 15.2.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen is mede-organisator van elk GSB-project dat wordt 

opgestart gedurende de beleidsnotaperiode 

Indicator 15.2.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen voert samen met de andere Belgische associaties de 

strategie uit om te wegen op het beleid van de wereldbewegingen WOSM en WAGGGS 
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Indicator 15.2.5. Scouts en Gidsen Vlaanderen onderhoudt de samenwerking met FOS Open 

Scouting 

Begroting doelstelling 15.2. 

Personeelskost € 0 (VTE: 0,00) 
Werkingskosten € 12.530  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil € 12.530  
Financiering via subsidies van afdeling Jeugd 

OD 15.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen zet actief in op internationale uitwisseling 
Acties: 

Wereldwijd zijn er twee organisaties die alle scouts en gidsen samenbrengen, de World Organisation 

of the Scout Movement (WOSM) en de World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid van Europese en wereldkoepels van scouting en guiding (WOSM 

en WAGGGS) 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt actief deel aan de statutaire vergaderingen van de Europese en 

Wereldkoepels van scouting en guiding (WOSM en WAGGGS) 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt deel aan relevante werkgroepen en regionale of thematische 

netwerken binnen het kader van het Europese of wereldniveau van WOSM en WAGGGS (Groep de 

Lisbon, DSK, Spiriteco, Overture,  partnershipevent, informaticaevent, Center Managers Conference, 

... ) 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt jaarlijks deel aan interessante vormingsplatformen in het kader 

van het Europese of wereldniveau van WOSM en WAGGGS 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot deelname aan internationale vormingsevenementen 

georganiseerd door WOSM en/of WAGGGS bij haar vrijwilligers in het verbond. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft de kans aan personeelsleden om voor hen relevante vormingen 

georganiseerd door WOSM en/of WAGGGS te volgen. 

- Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt zijn pedagogische werking door deze af te toetsen bij andere 

landen binnen WOSM en WAGGGS 

- als er energie ontstaat voor deelname aan Jamboree 2019 in Amerika, organiseren we dit vanuit 

GSB en neemt Scouts en Gidsen Vlaanderen een actieve rol op in het organiserend comité. 

Indicator 15.3.1. Scouts en Gidsen Vlaanderen is gedurende de beleidsnotaperiode lid van de 

Europese- en Wereldkoepels van scouting en guiding (WOSM en WAGGGS) 

Indicator 15.3.2. Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt jaarlijks deel aan minstens twee relevante 

werkgroepen op Europees of wereldniveau binnen WOSM en/of WAGGGS 

Indicator 15.3.3. Scouts en Gidsen Vlaanderen is jaarlijks met minstens 15 vrijwilligers van het 

verbond aanwezig op internationale vormings- of uitwisselingsmomenten 

Indicator 15.3.4. Scouts en Gidsen Vlaanderen is met minstens 2 werknemers per jaar aanwezig op  

internationale vormings- of uitwisselingsmomenten  

Begroting doelstelling 15.3. 

Personeelskost € 0  
Werkingskosten € 103.000  
Opbrengsten € 0  
Te financieren verschil NVT  
Financiering via lidgeld   
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3) Samenwerking en netwerking  
In Vlaanderen 
Samenwerking is een evidentie in het jeugdwerk en zeker onder de jeugdbewegingen. 
 
De jeugdbewegingen zien elkaar op regelmatige basis in de Commissie Jeugdwerk en in de Vlaamse 
Jeugdraad. Op die plaatsen werken ze het jeugdwerkbeleid en jeugdbeleid uit samen met de rest van 
de jeugdsector en vertegenwoordigen ze de stem van kinderen en jongeren. In specifieke werkgroepen 
en platforms van De Ambrassade en van de Vlaamse Jeugdraad zetten ze de jeugd, het jeugdwerk, 
jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. Ze versterken de positie van kinderen en jongeren in 
de samenleving en hebben een positieve impact op hun levenskwaliteit. 
 
Voor specifieke samenwerking, komen de acht jeugdbewegingen 6 tot 8 keer per jaar samen. Ze doen 
aan intervisie van coördinatoren, wisselen expertise uit en starten als het nodig is werkgroepen op om 
jeugdbewegingsthema’s uit te diepen en te behartigen. Zo nemen ze bijvoorbeeld standpunt in of 
werken ze projecten uit over jeugdtoerisme, over kampen, over ecologie, over omgaan met rouw in 
de jeugdbeweging, …  
 
Op de meest bekende samenwerking, ‘De Dag van de Jeugdbeweging’, zijn ze bijzonder trots: elk jaar 
zijn er tussen de 150 en 200 lokale acties in heel Vlaanderen en Brussel, waar leiders en leidsters uit 
verschillende jeugdbewegingen samen werken aan het bijeenbrengen van alle kinderen en jongeren 
uit jeugdbewegingen van die gemeente.  
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt binnen de jeugdsector niet alleen samen met de acht 
jeugdbewegingen, maar ook met andere relevante jeugdwerkpartners en met partners buiten de 
jeugdsector. Zo heeft ze formele partnerschappen met Trage Wegen VZW met als doel de bekendheid 
over Trage Wegen te promoten, met Wegwijzer VZW om onze groepen die op buitenlands kamp gaan 
goed te informeren, met JINT VZW voor het ondersteunen van onze groepen in de aanvraag van 
‘Erasmus+’-programma, met Bouworde VZW in de zoektocht naar maatschappelijk relevante 
kampdoelstellingen in het buitenland, met VDS VZW en de actie 'Goe Gespeeld!' in het uitbouwen van 
een brede maatschappelijke beweging rond spelen, met VOSOG vzw voor het onderhouden van de 
relatie met oud-scouts en oud-gidsen, ... 
 
In België 
Niet alleen in Vlaanderen werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen samen met andere organisaties. In België 
wordt intensief samengewerkt tussen de vijf scouts- en gidsenassociaties.  
 
De Gidsen- en Scoutsbeweging in België (GSB) is een nationaal overlegorgaan tussen de verschillende 
Scouts en Gidsen organisaties in België. De leden zijn Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, 
les Scouts, les Guides en les Scouts et Guides Pluralistes. 
 
De Internationaal Commissarissen (IC's, vrijwilligers in het verbond als vertegenwoordigers naar de 
wereldbewegingen)  nemen deel aan uitwisselingsvergaderingen georganiseerd door GSB en stemmen 
daar het beleid en de stem van GSB op elkaar af, in voorbereiding van de Europese of 
Wereldconferenties.  
Als GSB willen we bij onze wereldbewegingen WOSM en WAGGGS wegen op samenwerking tussen 
WOSM en WAGGGS, zingeving, deugdelijk bestuur en transparantie, actief burgerschap, diversiteit en 
inclusie, jongeren als leiding en het pedagogisch programma.  
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De coördinatoren van de verschillende associaties stemmen dan weer de uitwisseling binnen België op 
elkaar af. Dit kan gaan over een gezamenlijk project om vrijwilligers van verschillende associaties met 
elkaar in contact te brengen, over de Baden-Powel Thinking Day of een zoektocht over hoe best met 
de gezamenlijke archieven wordt omgegaan.  
 
Heel specifiek mag de relatie met FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen als een 
broederlijke band omschreven worden. De eindverantwoordelijken van FOS Open Scouting en Scouts 
en Gidsen Vlaanderen zitten structureel tweemaal per jaar samen om samenwerkingsverbanden te 
zoeken, te evalueren en bij te sturen waar nodig.  
 
Internationaal 
In Europa en op wereldniveau wordt er samengewerkt tussen scoutsassociaties. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen is lid van de Gidsen en Scoutsbeweging in België (GSB), en met GSB ook lid van de Europese 
en wereldbewegingen WOSM (World Organisation of the Scout Movement) en WAGGGS (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts). Wereldwijd brengen deze twee organisaties alle scouts en 
gidsen samen.  
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt actief deel aan de statutaire vergaderingen van de Europese en 
Wereldkoepels van scouting en guiding (WOSM en WAGGGS) en ontmoet andere scoutsassociaties op 
werkgroepen en vormingen en op regionale of thematische netwerken (bijvoorbeeld over zingeving, 
over diversiteit, over internationalisering en solidariteit, over informatica of over jeugdverblijfcentra.  
 
Er zijn ook grote projecten op wereldniveau, waarvan de Roverway, Rovermoot en Jamboree de 
bekendste zijn. Als er energie ontstaat voor deelname aan Jamboree 2019 in Amerika, dan organiseren 
we dit vanuit GSB en neemt Scouts en Gidsen Vlaanderen een actieve rol op in het organiserend 
comité. 
 
Door lokale groepen 
Niet alleen vrijwilligers in het verbond en personeelsleden zijn met internationale samenwerkingen 
bezig. Veel lokale groepen gaan op buitenlands kamp. Ploeg internationaal van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen sensibiliseert groepen om van dit buitenlands kamp een interculturele uitwisseling te 
maken door samen te werken met een lokale scoutsgroep in het buitenland. Een ander 
noemenswaardig project van Scouts en Gidsen Vlaanderen is ‘Era-scouts’, een aanmoediging aan 
scouts die op Erasmus+-stage gaan om tijdens hun verblijf in het buitenland ook een jaar mee te 
draaien in een lokale scoutsgroep. Intenser kan een onderdompeling in een andere cultuur niet zijn. 
 
Link met het doelstellingenkader 
In het doelstellingenkader staan bij SD 15 ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen bouwt haar netwerk verder 
uit’ drie OD’s die expliciet over samenwerking en netwerken gaan:  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen netwerkt actief met andere jeugdbewegingen en jeugdorganisaties 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen netwerkt actief met andere scouts-associaties in België 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen zet actief in op internationale uitwisseling 
 
Ook bij OD 10.5 ‘Gouwen en districten netwerken actief met vrijwilligers in de structuren van andere 
jeugdbewegingen’ en SD 14 ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen faciliteert toegang tot publieke ruimte voor 
groepen’ staan enkele indicatoren die niet gerealiseerd kunnen worden zonder samenwerking.  

  



34 

 

4) Bereik van de vereniging  
Scouts en Gidsen Vlaanderen kent groeit 

Scouts en Gidsen Vlaanderen kent sinds 2010-2011 een sterk stijgend ledenaantal, met als (voorlopig) 

hoogtepunt het werkjaar 2015-2016, waar ze afklopt op 80.242 leden. De grootste stijging zit in het 

aantal leden (6- tot 18-jarigen) en zet zich in min of meerdere mate door in alle leeftijdstakken. Globaal 

is deze stijging merkbaar in alle gouwen. 

 

 

Aantal leden, leiding en groepsleiding 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Gouw Antwerpen 3.918 4.096 4.305 4.400 

Gouw Heide 7.472 7.334 7.307 7.578 

Gouw Opsinjoor 7.930 7.908 7.944 8.241 

Gouw Kempen 5.829 5.807 6.057 6.217 

Gouw Webra 6.196 6.467 6.762 6.929 

Gouw Oost-Brabant 6.859 7.273 7.525 7.717 

Gouw Limburg 7.012 7.317 7.536 7.718 

Gouw Gent 5.591 5.778 6.140 6.288 

Gouw Land van Egmont 5.164 5.377 5.491 5.675 

Gouw Waas 5.108 5.151 5.273 5.500 

Gouw Noordzee 4.470 4.607 4.844 4.894 

Gouw Zuid-West-Vlaanderen 4.692 4.650 4.737 5.026 
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Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een apart aanbod ‘Zeescouting’. Het aantal leden in deze 

groepen stijgt minder spectaculair, kende zelfs een dipje in 2013-2014, maar stijgt sindsdien 

opnieuw.  

 

Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt aan diversiteit 

Scouts en Gidsen Vlaanderen doet ook inspanning om kinderen en jongeren met een handicap en 

maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Het aantal leden met een handicap 

daalde jarenlang. De reden hiervoor is de uitstroommethodiek (het afbouwen van 

volwassenwerkingen). Sinds 2013-2014 stijgt het ledenaantal in de Akabe-werkingen opnieuw.  

 

Sinds het werkjaar 2013-2014 heeft Scouts en Gidsen Vlaanderen cijfers van tegemoetkomingen om 
de financiële drempel tot lidmaatschap te verlagen en van de doelgroepspecifieke werkingen:  

 Fonds op Maat: het aantal leden en groepen die er beroep op doen, stijgt jaar na jaar; 

 Verminderd Lidgeld: elk jaar daalt het aantal leden en leiding die beroep op deze formule; 

 Uitwijker: het aantal acties varieert sterk per jaar; 

 Open Kampen: het aantal leden en leiding blijft ongeveer constant.  
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Gevormde leiding?! 
Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert zowel meerdaagse als kortere vormingen, zowel 
geattesteerde als niet-geattesteerde vormingen. Het bereik van kort vormingsaanbod stagneert en 
daalt lichtjes. De meerdaagse vormingen trekken doorheen de jaren ook steeds min of meer een zelfde 
aantal deelnemers, een paar uitschieters nagelaten.  
 

 

 

Link met het doelstellingenkader 
SD 5 “Elk kind en elke jongere heeft de kans zich aan te sluiten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen” toont 

de ambitie iedereen die aan scouting wil doen deze mogelijkheid te bieden. OD 5.1 “Scouts en Gidsen 

Vlaanderen bereikt 80 000 kinderen en jongeren in een 450-tal groepen verspreid over heel 

Vlaanderen” gaat over het algemene bereik. Bij OD 5.2 “Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft aandacht 

voor doelgroepen die we niet bereiken” staan specifiek indicatoren die de ambities hierover scherp 

stellen. 

Bij OD 9.1 “Leiding volgt vorming die relevant is voor hen” staat de ambitie over het bereik van onze 

meerdaagse vormingen. 
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5) Gelijkekansenbeleid  
 
In de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen staat ‘Iedereen kan erbij’. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
staat open voor iedereen die het spel van scouting wil spelen en dat zonder enige discriminatie. Voor 
Scouts en Gidsen Vlaanderen is werken aan diversiteit en gelijke kansen, met openheid en respect 
leren kijken naar wat er binnen en buiten onze beweging allemaal leeft. We erkennen dat er nog 
leemtes zijn in onze kennis van de wereld rondom ons. Door experiment, uitwisseling en 
samenwerking met anderen leren we bij. Met respect voor de eigenheid van anderen en onszelf 
zoeken we voor elk kind een plek waar het zich thuis mag voelen.  
 
Implementatie in de vereniging 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een ploeg Diversiteit (vrijwilligers in het verbond, ondersteund 
door een stafmedewerker) die het thema ‘gelijke kansen’ behartigt. Daarnaast werkt ploeg Akabe 
(vrijwilligers in het verbond) specifiek rond scouting voor personen met een handicap.  
Ploeg Diversiteit heeft meerdere werkgroepen die ofwel rond één welbepaald onderdeel van gelijke 
kansen werken (bvb ‘Taboe?!’ werkt rond gender en seksualiteit), ofwel een specifiek project van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunen (Uitwijker, Open Kamp, kookboek, …).  
 
In de gouwen werken adjunct-gouwcommissarissen (AGC’s) deze thema’s verder uit (AGC Diversiteit, 
AGC Open Kamp, AGC Akabe). Zij vormen de link tussen de ploegen Diversiteit en Akabe en de lokale 
groepen en dit in de 2 richtingen: ideeën vanuit de groepen naar de ploegen brengen en projecten van 
de ploegen bekend maken bij de groepen. Op die manier hebben de groepen ook inspraak in het beleid 
van ploeg Diversiteit en ploeg Akabe (zie ook punt 1 van ‘Visie’).  
 
Implementatie in de ondersteunende organisatie 
Scouts en Gidsen Vlaanderen zet ook binnen haar personeelskader in op gelijke kansen. We willen de 
diversiteit, de verschillen én gelijkenissen tussen mensen, die al in onze organisatie aanwezig is meer 
gebruiken. Zo worden mensen meer gestimuleerd in hun creativiteit en kan de werksfeer verbeteren.  
Een pedagogisch stafmedewerker van allochtone origine kan bijvoorbeeld veel beter vanuit zijn/haar 
eigen leefwereld aanvoelen op welke manier we deze groep kunnen aanspreken. 
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft in het werkjaar 2007-2008 de visietekst ‘gelijke kansen in het 
personeelskader’ opgesteld. Concreet werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen aan de hand van 3 
speerpunten:  

 positief imago: Scouts en Gidsen Vlaanderen als werkgever bekend maken bij doelgroepen;  

 instroom: Scouts en Gidsen Vlaanderen past de zoektocht naar personeel, 
selectieprocedures en –criteria waar nodig aan;  

 eigenaardigheden of eigen aardigheden: Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt aan een ‘open 
cultuur’ en ‘interculturele organisatie’.  

Volgende stappen werden daarna gezet:  

 2008-2010: doorlichting van de wervings- en selectieprocedure, vorming rond ‘Verschillen in 
team’ (start) en aanwerving van een Vlaamse stagiair met migratie-achtergrond in de 
pedagogische staf;  

 2010-2011: stagebeleid aangepast, vorming rond ‘Verschillen in een team’ (vervolg), 
verankeren van competentiemanagement in de organisatie.  
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Visie en voorbeelden 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft haar visietekst op gelijke kansen in 2011 vernieuwd. De visietekst 
is opgebouwd rond 5 ‘en…en…’-verhalen en verder uitgewerkt in een meerjarenplan:  
 
1. Van onder én van boven: we maken een onderscheid tussen diversiteit die van onderuit groeit 

(alle acties, ideeën en vragen die groeien bij de leiding en leden zelf) en diversiteit die van bovenaf 
wordt doorgegeven (alle ondersteuning die komt van de adjunct-gouwcommissarissen Diversiteit, 
Open Kamp en Akabe, van ploeg Diversiteit en ploeg Akabe). Van onder en van boven moeten 
elkaar aanvullen en voeden. De uiteindelijke verwezenlijking van meer diversiteit ontstaat door 
het initiatief van de lokale groepen, maar het is de ondersteuning van bovenaf, de uitbouw van 
lokale netwerken en het verzamelen van ideeën en expertise die van deze ideeën een succes kan 
maken.  
 
Voorbeelden van ‘Van onder’ zijn de uitbouw van een tweedehands uniformen-bank. Projecten 
die ‘Van boven’ zijn uitgewerkt en waar groepen gewoon kunnen instappen of gebruiker van zijn, 
zijn Open Kampen en het kookboek rond enerzijds allergieën en anderzijds interculturaliteit.  
 

2. Categoriaal én inclusief: Scouts en Gidsen Vlaanderen bewandelt het dubbele spoor van 
‘categoriaal’ (of doelgroepspecifiek) én ‘inclusief’ werken. Groepen die inclusief (proberen te) 
werken, dagen zichzelf uit om creatiever te zijn en leren al doende hoe ze kunnen omgaan met 
verschillen tussen mensen. Inclusie is voor elke scoutsgroep anders omdat er steeds een goed 
evenwicht moet worden gezocht tussen het ideaal van een inclusieve werking en de realiteit van 
de groepen zelf. De beslissing over in welke mate inclusief kan worden gewerkt, hangt dan af van 
de draagkracht van de groep. Evidente verhalen zijn dat niet: noch voor de groep, noch voor die 
zogenaamde ‘andere’. Hoewel we inclusie aanmoedigen is het dus ook belangrijk om realistisch te 
zijn. Daarom dat Scouts en Gidsen Vlaanderen ook categoriaal wil werken. Categoriaal werken 
beidt bovendien de kans om elkaar beter te leren kennen in haar/zijn eigenheid en om onze 
(klassieke) manier van werken in vraag te stellen.  
 
Voorbeeld van ‘categoriale’ werkingen zijn de Uitwijker (vindplaatsgerichte werking), Open Kamp 
(kampen voor kinderen uit kansarme gezinnen) en Akabe (voor jongeren met een handicap).  
 

3. Experimenteel én klassiek: met ‘klassiek’ bedoeld Scouts en Gidsen Vlaanderen alles wat ‘logisch’ 
is aan haar manier van werken: wekelijkse vergaderingen, weekends, een kamp, het uniform, … 
‘Experimenteel werken’ is vanuit de eigen identiteit en waarden durven kiezen voor een andere 
activiteit, een andere aanpak, plaats, tijd, … in interactie met de ‘anderen’.  
 
Scouting in opvangcentra en deelname aan het project ‘De Wereldspelers’ zijn voorbeelden van 
‘experimenteel’ werken.  
 

4. Binnen en buiten ons hoekje: we willen ons laten inspireren of steunen door externe organisaties 
met meer kennis en ervaring (‘buiten ons hoekje’). Ook lokale groepen kunnen (meer) netwerken 
creëren en samenwerken met OCMW’s, de dienst Inburgering, verenigingen waar armen het 
woord nemen, … Het maakt werken rond diversiteit efficiënter en meer toekomstgericht.  
 
In het verbond bewerkstelligen we dit bijvoorbeeld door vormingen van externe organisaties op 
Herfstontmoeting en door ons te laten ondersteunen bij het project ‘Taboe?!’ (gender en 
seksualiteit) door Wel Jong Niet Hetero.  
 

5. Korte termijn én lange termijn: op lange termijn willen we kinderen en jongeren die scouting niet 
kennen, een duidelijker beeld geven van wie wij zijn. En evenzeer willen wij met veel meer kennis 
en ervaring kunnen debatteren over hen die we niet bereiken. Einddoel is dat elk kind, elke jongere 
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bewuster kan kiezen om (n)iets met scouting te maken te hebben, dan wel deel te nemen aan 
experimentele scoutingactiviteiten, of lid te worden. Willen we daar echt werk van maken, moeten 
we stap voor stap te werk gaan. Op korte termijn pleiten we dus voor een kennismaking- en 
ervaringsfase: van mensen, projecten, wetenswaardigheden, … die niet (echt) bekend zijn bij onze 
leden, leiding, structuren …  

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een eigen ondersteuningsbeleid voor gezinnen die in armoede 
leven: Scouting op Maat. Deze bestaat uit 3 onderdelen met een minimum aan administratie voor 
(groeps)leiding en aangevuld met tips voor acties die groepen zelf kunnen opzetten en tips rond 
communicatie met ouders:  

1. Verminderd lidgeld: leden betalen 10 euro. Dit bedrag wordt gedurende enkele jaren niet 
geïndexeerd. De administratie hiervoor is tot nul herleid.  

2. Fonds op Maat: een fonds dat tussenbeide komt voor alle activiteiten (weekend, kamp, 
groepsuitstap, zwemmen, …). Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt 1/3 van de totale prijs (1/3 
wordt door de groep betaalt vanuit het solidariteitsprincipe en 1/3 door de ouders of door 
andere ondersteunende diensten zoals het OCMW). De administratie is beperkt tot het 
invullen van enkele basisgegevens.  

3. Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijf: voor leden en leiding die beroep doen op 
verminderd lidgeld wordt de helft van de prijs aangerekend. Dit kan op eenvoudige aanvraag 
bij de boeking van het verblijf.  

 

Link met het doelstellingenkader 
OD 5.2. ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft aandacht voor doelgroepen die we niet bereiken’ gaat 
volledig over gelijkekansenbeleid en voornamelijk over onze doelstellingen rond het bereiken van 
kinderen en jongeren met een handicap, maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (sociaal 
economische positie) en kinderen en jongeren met een diverse culturele achtergrond. Deze OD omvat 
Scouting op Maat, Open Kamp, Uitwijker en Akabe.  
Ook OD 5.3. ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt de mogelijkheid om aan scouting te doen in 
(groot)stedelijke context’ is verweven van acties die antwoord proberen te bieden op de uitdaging in 
steden om alle kinderen en jongeren gelijke kansen te bieden.  
 
Ook bij OD 14.2 ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt mee aan beleid rond jeugdtoerisme’ staat een 
indicatoren over gelijke kansen (partnerschap met Steunpunt Vakantieparticipatie).  
Bij OD 15.3. ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen zet actief in op internationale uitwisseling’ staat de 
deelname aan ‘Overture’, het Europese netwerk voor scoutsassociaties dat uitwisseling en 
ondersteuning biedt aan scoutsassociaties die met diversiteit en gelijke kansen bezig zijn. Scouts en 
Gidsen Vlaanderen is hier actief lid van.  
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6) Inspelen op kansen en uitdagingen in stedelijke context 
 
Scouts en Gidsen Vlaanderen speelt in hoofdzaak in op de kansen en uitdagingen in de stedelijke 
context via 3 stafmedewerkers (‘stadsondersteuners’) die werkzaam zijn in respectievelijk Antwerpen, 
Brussel en Gent. Als stadsondersteuners werken zij proactief mee aan een stedelijk klimaat waar 
kinderen en jongeren (individueel of georganiseerd) kansen krijgen om te groeien.  
Scouts en Gidsen Vlaanderen ziet scouting in de stad als een belangrijke troef. Steden zijn immers een 
interessant decor voor allerlei maatschappelijke evoluties. Doordat de stadsondersteuners nauw 
samenwerken met lokale (stads)groepen worden trends of uitdagingen opgemerkt.  
Stadsondersteuning wil daarnaast ook blijvend ruimte maken voor studiewerk. De ervaring uit 
stadsondersteuning verrijkt met het studiewerk kan aanleiding geven tot het uitwerken van nieuwe 
methodieken die inspelen op de kansen en uitdagingen die zich stellen in de stedelijke context. Die 
kennis en methodieken kunnen via de stadsondersteuners snel worden gedeeld met andere 
stadsgroepen, andere steden of met de volledige beweging.  
Daarbij zetten we met de acht jeugdbewegingen in op uitwisselen van expertise en ervaringen rond 
grootstedelijkheid. 
 
Specifieke projecten die inspelen op de huidige uitdagingen 
Een concrete project om een aanbod te creëren voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren in steden is de Uitwijker (in samenwerking met ploeg Diversiteit). Met de vindplaatsgerichte 
methodiek pogen we op basis van de waarden van Scouts en Gidsen Vlaanderen een aanbod te 
voorzien voor kinderen en jongeren die geen voeling met georganiseerd jeugdwerk. Anderzijds maken 
leiders en leidster kennis met kinderen en jongeren die ze anders misschien nooit zouden aanspreken. 
Zo willen we de dialoog en samenleven in de stad bevorderen: elkaar ontmoeten en leren kennen is 
daarbij de eerste stap.  
Daarnaast experimenteren enkele scouts- en gidsengroepen met ‘gereserveerde’ plaatsen voor 
maatschappelijke kwetsbare kinderen. Meerdere stadsgroepen kampen met ledenstops (zie ook derde 
uitdaging) en de ervaring leert dat maatschappelijk kwetsbare gezinnen vaak zich laat inschrijven. Door 
de combinatie van deze twee feiten, schrijven maatschappelijk kwetsbare kinderen zich minder vaak 
in bij stedelijke scouts- en gidsengroepen. Door enkele plaatsen voor hen vrij te houden, willen we hen 
wel de kans geven lid te worden. 
 
Een tweede project is het opstarten van lokale groepen in steden die zich richten naar etnisch-
culturele groepen (Kimbangu in Antwerpen, Y-9000 in Gent). We merken dat de drempel voor 
kinderen en jongeren uit etnisch-culturele doelgroepen om aan te sluiten bij lokale groepen soms hoog 
ligt. Daarom kiezen we er voor om scouts- en gidsengroepen op te starten waar zij vanuit hun identiteit 
een werking kunnen uitbouwen die aansluit bij de scouts- en gidsenwaarden én waar zij en bestaande 
stedelijke scouts- en gidsengroepen binnen de districtscontext elkaar leren kennen, met elkaar 
uitwisselen en elkaar versterken (zie ook het advies van de Vlaamse Jeugdraad rond allochtoon 
jeugdwerk).  
 
Een derde uitdaging is de vergroening van de steden. De stadsondersteuners hebben daarom het 
initiatief genomen om nieuwe groepen (klassiek of experimenteel) op te starten. De ervaringen die zij 
daarbij opdoen, zal gedeeld worden met de ganse beweging en meer specifiek met andere steden.  
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Link met het doelstellingenkader 
OD 5.3 ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt de mogelijkheid om aan scouting te doen in 
(groot)stedelijke context’ staat voor het engagement dat Scouts en Gidsen Vlaanderen opneemt in de 
grootsteden en de investering in kansen en uitdagingen in stedelijke context via het werk van de 
stadsondersteuners in Antwerpen, Brussel en Gent.  
 
Omdat gelijke kansen en grootstedelijkheid zo sterk met elkaar verweven zijn, staan ook bij OD 5.2. 
‘Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft aandacht voor doelgroepen die we niet bereiken’ indicatoren die 
in de eerste plaats in stedelijke context uitgewerkt worden (Uitwijker). 
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7) Toelichting bij begroting  
Hoofdstukken:  
 
Algemeen 

Uitleg over 1 vzw met 3 entiteiten; elk aparte boekhouding; enkel geconsolideerd telt. NS 
normaal via raamschema; dit raamschema toegewezen aan het doelstellingenkader; die (en 
die van W en JV) overgenomen bij grootboek.  

 
Inkomsten 
(+ taartdiagrammen) 

- Investering afdeling jeugd 
- Subsidies DAC, sociale maribel en VIA-middelen: bij NS in raamschema bij personeelsbeleid, 

ook stukje bij winkel.   
- Inkomsten winkel 
- Inkomsten jeugdverblijven 

 
- Duidelijk maken dat subsidies afdeling jeugd enkel voor nationaal secretariaat dienen; en dan 

nog maar voor een 26%.  
o Globaal genomen: subsidies van afdeling jeugd voor pedagogische werking, niet voor 

huisvesting van gouwen, ondersteunende diensten, verzekering, lidgeld aan 
wereldbewegingen, het deel van de bijdrage aan gouwen dat we bovenop de 
provinciale middelen geven, projectpot (innovatie stimuleren: resultaat nog niet 
bekend),  

- Transparantie door link tussen raamschema, doelst-kader en grootboek  
 

 
Uitgaven:  
(+ taartdiagrammen) 

Personeelskosten (in schrijftaal uitleggen wat bij tabblad bij begroting staat) 
 
LOONKOST 
Stand van zaken op 30/11/2016 

Voltijds equivalenten, gemiddelde ancienniteit en gemiddelde loonkost 
entiteit aantal VTE gem anc gem loonkost 

Nationaal secretariaat 29,79 10,55 57.606,31 

Hopper Winkel 9,24 11,92 57.569,25 

Hopper Jeugdverblijf 31,01 12,18 48.094,20 

Totaal 70,04 
 

 

 
Opmerking: Bij het Nationaal Secretariaat werd het huidige VTE naar het vaste kader herleid. Bv. op 
30/11/2016 zijn zowel Christophe Lambrechts, als zijn opvolger Anton Smagghe, in dienst. 
Studenten werden hierboven niet mee opgenomen, aangezien zijn slechts korte periodes in dienst zijn. 
 
Sector, type contracten, arbeiders-bedienden 
De werknemers van het nationaal secretariaat en Hopper Winkel werken in de socioculturele sector.  
De mensen van Hopper Jeugdverblijf vallen onder het paritair comité van de horeca. 
We werken met de barema’s van deze twee sectoren. 
 
Bij Hopper Jeugdverblijf is 1 VTE (bediende) gedetacheerd vanuit het onderwijs. De kost die door het 
onderwijs gefactureerd wordt, is opgenomen in onze begroting onder de rubriek personeelskosten. 
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arbeiders bedienden totaal 

contract bepaalde duur 1,63 6,00 7,63 

contract onbep duur 18,46 43,07 61,53 

vervangingscontracten 0,87 0,00 0,87 

DAC 4,9 1,32 6,22 

Soc Maribel 
 

2,72 2,72 

daarbovenop 1,16 VTE studenten 
 

 

 
Voor de komende beleidsnota voorzien we een uitbreiding van het aantal VTE’s: 

Begroting voor 2018-2021 
entiteit aantal VTE 

Hopper Winkel 9,24 

Hopper Jeugdverblijf 33,01 

Nationaal secretariaat 32,29 

Totaal 74,54 

 
Huisvestingskosten (huur – eigendom) 
Investeringen en afschrijvingen 
Belangrijkste grote uitgaven:  

o beleidsprioriteiten 
o (icoon - provinciale middelen) bijdrage aan gouwen (15000 = 80% vroegere prov 

middelen + 20 % eigen inbreng via lidgeld. 
o Jamboree: Jamboree blijft buiten beschouwing in de begroting, omdat dit een 

zelfbedruipend project is en de boekhouding via een andere organisatie gebeurt. 
 
Transparantie door link tussen raamschema, doelst-kader en grootboek  

 
Gevraagde investering: 

- Gevraagd bedrag (noemen we ‘investering’; niet ‘subsidie’) 
€ 1.350.619 
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8) Bijlagen 
In bijlage de begroting in excel-bestand, met in verschillende tabbladen de begroting volgens raamschema, volgens 

doelstellingenkader en volgens grootboekrekening.  


