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Inleiding
Vol enthousiasme stap je in leiding. Elke week toffe activiteiten bedenken, op kamp gaan, samen 
met de leiding op stap… het lijkt je fantastisch! Tot je bij de eerste activiteit een heleboel vragen 
krijgt van een paar ouders. Je probeert je angstzweet te onderdrukken. 
Ouders... daar had je niet aan gedacht.

Omgaan met ouders, het is niet altijd vanzelfsprekend. De mama van Sam is erg betrokken en 
wil altijd komen helpen. Yasmines vader is net heel bezorgd, hij vraagt altijd hoe zijn dochter het 
doet bij de scouts. Marcos ouders zie je niet, hij wordt om de hoek opgehaald. En Lottes moeder, 
die komt steevast klagen dat ze het ledenblaadje te laat heeft ontvangen. Het allegaartje aan 
ouders, er valt geen lijn in te trekken, ze zijn allemaal anders. Daarnaast is elke thuissituatie 
verschillend. Uiteraard kom je beter overeen met de ene ouder dan met de andere. 

Streef naar een leuke samenwerking met ouders. Investeer tijd om een band op te bouwen zodat 
jullie partners worden; partners in scouting, waar kinderen en jongeren zich kunnen ontplooien, 
waar ze plezier, vriendschap en avontuur kunnen beleven. Een goede wisselwerking met ouders 
is een meerwaarde. Jij kan hen om hulp vragen en hun kind heeft dankzij jullie de tijd van z’n 
leven.

Natuurlijk is de ene leider of leidster er beter in dan de andere. Zet in op ieders talent. 
Een leidingsploeg is sterker wanneer je allemaal kan samenwerken.

Deze brochure reikt je enkele tips en handvaten aan om met ouders aan de slag te gaan (en ze 
soms een beetje onder controle te houden). Want samen sta je sterk!
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1. Wederzijdse verwachtingen
Wat verwacht leiding van ouders?

VERTROUWEN GEVEN
Het is niet altijd vanzelfsprekend voor ouders om leiding het volle vertrouwen te geven. Dat is 
meestal uit bescherming voor hun kinderen. Hoewel je jong bent, weet je wat je doet. Pak 
ouders in met je enthousiasme. Laat hen zien hoe goed je hun kind al kent; deel met hen jouw 
zin om er samen met hun zoon of dochter het beste van te maken.  Wanneer ouders jou leren 
kennen, vertrouwen ze je al sneller. Uiteraard, dit gaat niet over één nacht ijs. Geef ouders de tijd 
om te wennen aan de nieuwe leiding.  

EEN HELPENDE HAND
Ouders kunnen een makkelijke oplossing vormen wanneer je handen te kort komt. Zoek je taxi’s 
om te gaan zwemmen met de welpen? Is veel leiding ziek tijdens de maandelijkse papieropha-
ling? Zien jullie erg op tegen het uitladen van de kampcontainers? Ouders staan vaak klaar om 
te helpen. Win-winsituatie: ze voelen zich betrokken en jullie werklast wordt verkleind. Let wel 
op dat je niet te veel van ouders vraagt, zorg ervoor dat het een uitzondering, is eerder dan een 
gewoonte. Ga er ook niet van uit dat alle ouders paraat zijn om te helpen.

AMBASSADEURS
Je hoopt dat ouders je grootste fans worden. Enthousiaste ouders worden immers ambassa-
deurs voor je groep. Ze zijn fier dat hun kind bij de scouts zit en delen dit met hun sociaal 
netwerk. Het is echter niet altijd vanzelfsprekend om ouders voor je te winnen. Er zijn altijd 
ouders die scouts enkel zien als een goedkope babysit. Blijf de meerwaarde van scouting tonen. 
Pak uit met geweldige activiteiten. Toon je enthousiasme en gedrevenheid. 

SAMEN STERK 
Als leiding wil je gesteund worden in je beslissingen. Was het een pittige vergadering, liep er iets 
stroef? Moest je de activiteit stopzetten door moeilijk gedrag van enkele leden? Het is niet altijd 
eenvoudig. Durf advies vragen bij moeilijke beslissingen. Spreek ouders aan wanneer het gedrag 
van hun kinderen echt niet oké is. Bedenk samen hoe je het kan aanpakken. Openheid is altijd de 
beste optie. 

ERKENNING
Al dan niet stiekem wil je af en toe een complimentje van ouders. Dit is echter niet vanzelfspre-
kend voor iedereen. Trek het je niet te fel aan wanneer een ouder alweer komt klagen dat haar 
dochter haar das verloren is. Trek je op aan de lach van de kinderen, aan de knipoog of 
schouderklop die toch komt en geniet van je leidingsploeg. 
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Wat verwachten ouders van leiding?

VERANTWOORDELIJKHEID
Misschien wel de voornaamste verwachting van ouders is verantwoordelijkheid. Kinderen zijn 
hun kostbaarste bezit. Jullie staan in voor de veiligheid van je leden. Durf ook advies te vragen 
aan ouders. Ze hebben meer ervaring (met hun kind) en bieden vaak een nieuw perspectief; ze 
wijzen je op kwetsbare plekken, grote of (meestal) kleine risico’s, specifieke aandachtspunten 
(gezondheid, medicatie, beperking, …) om oog voor te hebben. Uiteraard moeten ouders ook 
leren loslaten en jullie gezond verstand vertrouwen.

Neem zeker de  brochure ‘Speel op Veilig’ door, in deze uitgave (ook online) staat de visie van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen op veiligheid met regels en richtlijnen gebaseerd op de vier meest 
voorkomende gevaren in scouting: hoogte, water, vuur en verkeer. ‘Organisatieplicht’ houdt in 
dat je vooraf enige voorzienigheid hebt bij het plannen van spelen, tochten, kampen. ‘Toezicht-
plicht’ betekent dat je met zin voor verantwoordelijkheid actief en betrokken aanwezig bent om 
je leden om hen op te volgen waar, wanneer, hoe en waarmee ze bezig zijn, als individu en in 
groep en om zo nodig corrigerend op te treden of in te grijpen. 

ENTHOUSIASTE SUPERACTIVITEITEN
Ouders hopen dat jullie de leden een leuke namiddag aanbieden. Dat ze kansen krijgen die ze 
thuis niet hebben: samenspelen in grote groepen, uitdagende spelen, zotte en frisse 
vergaderingen, ravotten, vuurtjes stoken, ruzie maken en weer vriend worden. Uiteraard 
verwachten ze dat je ook aandacht hebt voor elk kind apart; voor zowel hardroepers als stille 
naturen. Hiernaast wordt ook van je verwacht dat je rekening houdt met de groepssfeer. 

Wil je sterker in je schoenen staan? Ga op vorming: animatorcursus, Gilwell en basisweekend 
hoofdanimator. Laat ouders ook weten dat je leidingsploeg goed gevormd is. Dat creëert 
vertrouwen.
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ORGANISATIE
Kinderen hebben vaak miljoenen hobby’s waardoor ouders fungeren als taxichauffeur. Dat vergt 
veel geregel. Ouders verwachten dan ook dat je scoutsgroep goed georganiseerd is. Zorg voor 
structuur en geef op tijd de planningen (en wijzigingen!) door van speciale activiteiten, weekends 
of kamp.

GOEDE INDRUK
Iedereen gaat gaan uit van zijn eerste indruk, ook ouders. Staat leiding gewoon te roken tussen 
de leden, slingert er afval op het terrein of liggen er lege bierflesjes naast de berging? Probeer 
te letten op jullie non-verbale indruk. En vergeet niet: je bent altijd knapper als je lacht!

COMMUNICATIE 
Ouders willen op de hoogte worden gehouden van het reilen en zeilen binnen de groep. Daar-
naast verwachten ze ook dat je aanspreekbaar bent. Blijf na de vergadering even buiten de 
lokalen staan zodat ouders op je kunnen afstappen. Probeer ook zelf eens op ouders toe te 
stappen en een babbeltje te doen. Geef aan het begin van het jaar een contactlijst mee zodat 
ze je kunnen bellen of mailen met vragen. Blijf jezelf wanneer je met ouders communiceert, ze 
appreciëren dat je authentiek bent. Zo ga je immers ook met hun kinderen om. 

Ook al krijg je soms absurde vragen – hoeveel knuffelberen mogen de kabouters meenemen op 
kamp? – probeer ze toch op tijd te beantwoorden. Te veel communiceren bestaat niet. Zorg dat je 
altijd open en transparant bent, zo voorkom je roddels.

ERKENNING (bis)
Ook ouders willen soms erkenning. Zij zijn immers degenen die hun kinderen motiveren om elke 
week naar de scouts te komen. Luister ook naar hun visie, naar hun verhaal. Vaak hebben 
ouders een andere en frisse blik. Wanneer je ouders kent, weet je wat hun sterktes zijn en kan je 
makkelijker bij hen aankloppen met een verzoek of vraag.



 

Wat doe je bij de scouts en gidsen? 
Wanneer gaat de activiteit door? 
Ouders hebben vaak vragen. Probeer hen dan ook zo goed mogelijk te informeren. 

Wanneer het scoutsjaar begint, bezorg je ouders best een boekje met de groepseigen informatie, 
al dan niet digitaal. Natuurlijk kan je ook op huisbezoek gaan om ouders te informeren. 
Enkele richtvragen :

• Op welke dag is de activiteit?
• Hoe laat start en stopt de activiteit? 
• Wat moet mijn kind meenemen?
• Wat doen mijn kinderen tijdens een activiteit of een kamp?
• Wie is de leiding van mijn kinderen? 
• Hoe kan ik de leiding contacteren?
• Hoeveel kost een scouts- of gidsenjaar? Is er korting voor grotere gezinnen?    

Is er een speciaal tarief voor gezinnen die moeilijker rondkomen? 
• Hoe schrijf ik mijn kinderen in?
• Is er een wachtlijst of ledenstop? Wat betekent dat?
• Wanneer zijn er speciale activiteiten of kamp?
• Welke afspraken zijn er bij de scouts? Wat gebeurt er als iemand zich daar niet aan houdt.
• Wat zijn de regels omtrent roken of drinken?        

(Leg zeker de BAR, Bijzondere Alcohol Richtlijnen, uit)
• Wat verwachten jullie van mij als ouder?
• Welk afspraken zijn er over het uniform? Waar kan ik dat kopen? 

Ouders die al kinderen bij de scouts hebben of zelf in leiding stonden, weten vaak al veel.  
Nieuwe ouders hebben extra informatie nodig. Ouders die zelf nooit in een jeugdbeweging 
hebben gezeten, weten vaak niet wat ze moeten verwachten. Probeer zeker in gesprek te gaan 
met nieuwe ouders en maak duidelijk dat je openstaat voor vragen. 
Wanneer iemand voor het eerst  lid wordt van Scouts en Gidsen Vlaanderen, krijgen ouders de 
Kleine Gids toegestuurd. Dit boekje legt uit wat Scouts en Gidsen Vlaanderen is en wat scouting 
is. Vaak vormt dit al een grote verheldering. Tip: lees zelf ook eens deze brochure, als leiding 
kan je ook bijleren.

Wanneer geef je best welke info? Dat vind je terug in de tijdlijn op de volgende pagina.
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SEPTEMBER
• Groepseigen info: dag, uur 
      & locatie van vergaderingen
• Afspraken
• Lidgeld
• Uniform
• Kostprijzen 
• Inschrijven
• Info over de overgang
• Contactgegevens van de leiding
• Individuele steekkaarten Het opvolgen van deze info over je leden is essentieel; 
      het updaten ervan een extra gelegenheid om aan ouders jouw bezorgdheid voor hun scout of                                
      gids te tonen.

OKTOBER
• Paskoffer
• Jaarplanning

NOVEMBER
• Doorgeven van de speciale planning in december & januari omwille van examens van de leiding 

en vakantie

DECEMBER
• Ten laatste: kampdata

JANUARI
DECEMBER

MAART
• Informatie over paaskampen of -weekends

APRIL

MEI
• Doorgeven van de speciale planning in juni omwille van examens van de leiding 
• Infoavond kamp of huisbezoek
• Kampbrochure

JUNI
• Inschrijven kamp
• Infoavond kamp of huisbezoek
• Kampbrochure

JULI
• Eventueel nieuws van op kamp

AUGUSTUS
• Eventueel nieuws van op kamp
• Inschrijven volgend jaar

6
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https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicatie/individuele-steekkaart


Je kan op veel manieren communiceren met ouders. Hieronder lijsten we verschillende 
manieren van communiceren op met de bijhorende voor- en nadelen. 
Bekijk welk medium het beste past voor jullie en voor de ouders.

WEBSITE
Voordelen
• Je bereikt veel mensen tegelijkertijd.
• Laagdrempelig.
• Je krijgt hiervoor tools vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen.
• Kost niets of niet veel.
Nadelen
• Hebben alle ouders toegang tot het internet?
• Privacywetgeving: Wat zet je openbaar en wat niet?
• Meer werk om te onderhouden.

FACEBOOK & WHATSAPP
Voordelen
• Je bereikt veel mensen tegelijkertijd.
• Kost weinig tijd en moeite.
• Korte, snelle, overzichtelijke berichten.
• Kosteloos.
Nadelen
• Hebben alle ouders een account?
• Privacywetgeving: Wat zet je openbaar en wat niet? 
      (GDPR & bescherming van persoonsgegevens)
• Wat is zichtbaar van je privé-account (vind ik leuks, reacties, vrienden, foto’s)

MAILS
Voordelen
• Groot bereik.
• Komt professioneler over.
• Je kan veel meegeven op een duidelijkere manier.
Nadelen
• Kijken leden en ouders hun mails genoeg na?
• Gevaar van overdaad.

TELEFONEREN
Voordelen
• Persoonlijk.
• Direct.
• Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.
• Je krijgt meteen respons.
Nadelen
• Tijdsintensief.
• Duur.
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LEDENBLAADJE EN BRIEVEN
Voordelen
• Groot bereik.
• Laagdrempelig.
Nadelen
• Drukkosten
• Tijdsintensief.
• Veel tekst, leest iedereen dat wel?

BABBELTJES VOOR OF NA DE VERGADERING
Voordelen
• Persoonlijk.
• Direct.
• Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.
• Je krijgt meteen respons.
• Je hebt de kans om ouders beter te leren kennen en ze leren jou beter kennen.
Nadelen
• Niet elke ouder stapt zomaar op je af.
• Je kan je niet voorbereiden.
• Het kan tijdsintensief zijn.

OUDERAVOND
Voordelen
• Direct.
• Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.
• Je krijgt meteen respons.
• Groot bereik.
Nadelen
• Tijdsintensief.
• Je moet het goed en op tijd regelen.
• Niet elke ouder durft vragen te stellen in grote groep.

HUISBEZOEK
Voordelen
• Persoonlijk.
• Direct 
• Gesproken communicatie is duidelijker dan geschreven.
• Je krijgt meteen respons.
• Je leert de ouders beter kennen en zij leren jou beter kennen.
• Je krijgt een duidelijker beeld van de gezinssituatie van je leden.
Nadelen
• Tijdsintensief.
• Je moet het goed en op tijd regelen.
• Niet elke ouder staat hiervoor open.
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 Sommige onderwerpen zijn eenvoudiger over te brengen dan andere. Denk na voor je iets op 
papier zet. Bereid je ook voor zodat je gepast en met de correcte informatie kan reageren. Dat is 
niet altijd even eenvoudig. Zit je met een kwestie waarop je geen antwoord weet? Gelukkig kan je 
vaak antwoorden vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be.  Daarnaast kan je ook  hulp 
vragen aan je districtscommissaris of bellen of mailen naar het nationaal secretariaat van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij staan met plezier voor je klaar.

Denk goed na aan wie je communiceert. Weet je dat bepaalde ouders gescheiden zijn? Vraag 
even aan de ouders of het de gids, verkenner of jin zelf wie de communicatie graag ontvangt. 
Dubbele communicatie kost niet veel moeite, maar helpt ouders wel vooruit. 
De Groepsadministratie is zo aangepast dat je meerdere adressen en contactgegevens kan 
invoeren. Hetzelfde geldt voor leden die niet bij hun ouders wonen, maar bij een voogd. Check 
even met de voogd met wie je het best communiceert.

Ontstaat er toch een miscommunicatie en belandt de info niet bij de juiste personen? Uiteraard 
kan dat frustrerend zijn, maar werk je frustratie niet uit op het kind of de jongere. Hij kan er 
niets aan doen. 
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STEUNEN VAN FINANCIËLE ACTIES
Wanneer je een kasactiviteit organiseert, val je vaak terug op ouders. Zij zijn immers degenen die 
trouw naar je spaghettidagen of hotdogsfestijnen komen. Het is leuk dat ouders hierop afkomen. 
En het is het  ideale moment om nog eens een babbeltje te doen met hen.

Let er wel op dat je ouders niet te veel pluimt. Hou je prijzen schappelijk zodat het eetfestijn geen 
aderlating is voor de grote gezinnen. Uiteraard klop je niet elke maand bij dezelfde ouders aan 
voor een bijdrage. Bovendien mag je er niet van uitgaan dat iedereen aanwezig is. Financiële acties 
steunen is niet vanzelfsprekend voor iedereen. Vergeet ook niet dat scouts en gidsen vaak niet de 
enige hobby is en dat de tennisclub of de tekenles ook kasactiviteiten organiseren.

HELPENDE HANDEN
Hebben jullie een grote werkdag gepland maar komen jullie net wat handen te kort? Gaan jullie 
schaatsen, maar hebben jullie te veel werk om de veters van alle kapoenen te knopen? Willen de 
givers op dropping, maar heb je auto’s te kort? Je kan ouders prima vragen om te helpen. Uiter-
aard zullen niet alle ouders komen helpen. Verwacht dat dan ook niet. Bedank de ouders die het 
wel doen. Maak er geen gewoonte van om vaak ouders te vragen, zorg dat het eerder een uitzon-
dering is. Opnieuw is dit een ideale kans om jullie werking aan ouders te tonen en te socializen. 

OUDERS DIE ZICH ORGANISEREN – OUDERCOMITÉ – VZW
Sommige scoutsgroepen hebben een oudercomité. Dis ouders komen samen als adviserend or-
gaan. Het is een ideale manier om te weten te komen wat ouders denken over sommige beslissin-
gen. Als een comité goed draait, is het een echte meerwaarde. Een oudercomité kan jullie werking 
verlichten, bijvoorbeeld: een kasactie organiseren, lokalen onderhouden of het gras maaien.

Een oudercomité kan ook een valkuil zijn. Maak duidelijk dat ze enkel adviseren, de groepsraad 
maakt de uiteindelijke beslissing. Baken af over welke thema’s wordt vergaderd: lidgeld, terreinen, 
lokalen en inschrijvingen. Het oudercomité moet niet vergaderen over het kampthema of over de 
favoriete pleinspelen van de kapoenen. Probeer een goede verdeling te hebben tussen ouders en 
(groeps)leiding. Als twintig ouders aanwezig zijn en maar twee leid(st)ers kan da erg intimiderend 
overkomen. Zorg er ook voor dat het oudercomité geen klaagcomité wordt. Jullie zitten samen om 
ervoor te zorgen dat de groep net dat tikkeltje beter wordt. 

HET NETWERK ACHTER DE OUDERS
Elke ouder heeft buiten de scouts nog een enorm netwerk. Dat kan je soms voordeel opleveren. 
Werkt een van de vaders bij een supermarkt? Misschien kan de winkel het kamp wel sponsoren 
met wat lekkers. Of kan de moeder die bij de bank werkt, je helpen om de spaar- en zichtrekenin-
gen van je groep in orde te brengen. Trek je stoute schoenen aan en vraag om hulp . Nee heb je, ja 
kan je krijgen. 

ACTIVITEITEN MET OUDERS
Ouders die zelf geen scout of gids zijn geweest, hebben vaak geen idee wat een activiteit juist 
inhoudt. Daartegenover zijn er ouders die denken dat alles hetzelfde is zoals in hun scoutstijd. Een 
ouderdag organiseren is dan ideaal om iedereen een beeld van een klassieke activiteit te geven. 
Organiseer een dagje technieken of pleinspelen en nodig ouders uit om mee te doen. Sowieso 
wordt het een gezellige boel. Ouders spelen samen met hun kinderen en leren andere ouders ken-
nen. Bovendien is het de uitgelezen kans om als leiding een band op te bouwen met ouders.   

4. Ouders als partner
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SCHOONMOEDEREFFECT
Ouders hebben vaak meer ervaring of een andere kijk op scouting. Willens nillens hebben sommigen 
dan ook de neiging om advies te geven. Deze ‘schoonmoeders’ menen alles beter te weten. 
Hoewel dit vaak uit overbezorgdheid is, kan het knap vervelend worden. 
→
Uiteraard luister je naar advies, je kan er veel uit leren. Toch moet je niet alles opvolgen. De sterk-
te van scouting is immers dat scouts en gidsen voor en door jongeren is. Jullie staan aan het roer 
van de groep en jullie leden staan centraal. De leidingsploeg heeft de eindverantwoordelijkheid. 
Toon dat jullie over voldoende expertise beschikken, een goede werking illustreert immers jullie 
capaciteiten.

SCOUTS ALS BABYSIT
Sommige ouders zien scouting helaas als goedkope babysit. Ze voelen zich een klant van Scouts en Gid-
sen Vlaanderen en vinden het niet meer dan normaal dat klant koning is. Sommige ouders komen dan 
ook eisen stellen waarmee de leidingsploeg totaal niet akkoord gaat.
→
Naar de scouts of de gidsen gaan is een engagement. Je kiest niet enkel voor een zaterdag vol fun, 
je kiest voor een jeugdbeweging. Scouting betekent ook: je goed kunnen uitleven, kunnen groei-
en en iedereen hoort erbij. Ga met ouders in gesprek wat scouting juist inhoudt. Durf ook aan te 
geven waar jullie grenzen liggen. Jullie zijn vrijwilligers die het uit passie doen en dat is onbetaal-
baar!

IMAGO
Niets is zo cruciaal als het imago van je groep. Een goede reputatie zorgt voor een groeiend ledenaan-
tal, een negatief imago doet je ledenaantal slinken. Je gedrag voor, na en tijdens de scouts kan hierop 
een invloed hebben. 
→
Wees bewust dat ouders je niet enkel op zaterdagnamiddag zien als scoutsleiding. Denk dus goed 
na over je beslissingen. Is het wel verstand om meteen na de sluiting een pintje te drinken, ter-
wijl sommige kinderen nog niet opgehaald zijn? Is het wel slim om met ouders bevriend te zijn op 
Facebook? 
Durf ook het gesprek aan te gaan. Op zaterdagavond durf je wel eens stevig de bloemetjes buiten 
te zetten. Dat staat helemaal los van je verantwoordelijkheid tijdens de vergaderingen. Je eerlijk-
heid en authenticiteit zal geapprecieerd worden. 

 

5. Uitdagingen
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ARMOEDE
Meer dan 1 op 10 Vlamingen woont in armoede. Dat betekent dat ook sommige leden opgroeien in ar-
moede. Die leden hebben meer ondersteuning nodig.
 →
Ouders schamen zich vaak dat ze arm zijn. Ze zullen niet snel zelf naar je toe komen met dit 
verhaal. Zorg dat er op de scouts één of twee vertrouwenspersonen zijn die hiervoor 
aanspreekbaar zijn. Je maakt dat best duidelijk in je communicatie naar ouders toe. Doordat 
slechts één of twee leid(st)ers op de hoogte zijn, verkleint het de kloof voor ouders om hun verhaal 
te doen.
Discretie is cruciaal, die verhalen mogen niet aan de grote klok worden gehangen. Wees bovendien 
ook bewust dat armoede niet zichtbaar is en zeker niet vanzelfsprekend.

Huisbezoeken zijn vaak laagdrempeliger voor personen in armoede. Zo kunnen ze in een veilige 
situatie hun verhaal doen. Daarnaast kan je als leiding de situatie beter inschatten. 

Vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen kan je verminderd lidgeld aanvragen. Dat kan wel enkel op 
vraag van de ouders. Maak in je communicatie duidelijk dat het bestaat en dat geïnteresseerde 
ouders de vertrouwenspersonen best aanspreken. 

Daarnaast bestaat het Fonds op Maat, het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 
Dat fonds ondersteunt kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. 
Zo probeert Scouts en Gidsen Vlaanderen de financiële drempels binnen scouting weg te werken. 
Bij Fonds op Maat kan steun voor leden aanvragen bij betalende activiteiten zoals weekends, 
kampen, zwemmen. Een aanvraag gebeurt altijd door de leiding, niet door ouders of leden. 

CULTURELE DIVERSITEIT & VLUCHTELINGEN
Vlaanderen wordt diverser, dat brengt ook uitdagingen voor je groep mee. We willen een inclusieve 
beweging zijn die de maatschappij weerspiegelt. Als scouts en gidsen benaderen we diversiteit dan ook 
als een pluspunt
→
Ga er niet vanuit dat iedereen weet wat scouting is. In Vlaanderen zijn jeugdbewegingen vanzelf-
sprekend , dat is niet overal het geval. Daarnaast wordt scouting overal ter wereld anders ingevuld. 
Spreek ouders aan en ga in gesprek wat er van hen verwacht wordt. Wat is het lidgeld? Wat 
moeten leden meebrengen naar de scouts?

Sommige culturen kennen andere voorschriften op vlak van voedsel, kleding, religie en gemengde 
werking. Het beste spreek je ouders hierover aan, respectvol uiteraard. Vraag naar de verschillen 
en zoek samen naar een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Durf het gesprek ook open-
trekken naar de rest van de leden. Kijk samen over het muurtje. 

Soms is er een taalbarrière. Laat je daar niet te erg door afschrikken. Probeer gewoon in gesprek 
te gaan. Soms fungeren de leden als tolk, maar dat is niet altijd aan te raden. Je weet immers niet 
of het juist overgebracht wordt. Je kan eventueel beroep doen op andere ouders die kunnen tolken. 
Heb je meer hulp nodig. Gebruik dan symbolen ter ondersteuning van het gesprek. Internationaal 
erkende prenten vind je op www.betasymbols.com.

Sommige vluchtelingen zijn alleen in België, hun ouders zijn soms overleden of in het thuisland 
gebleven. Die leden staan dan onder het toezicht van een voogd of een trajectbegeleider. Ga daar-
mee een gesprek aan, luister naar de specifieke situatie en ga na wat er nog moet gebeuren om 
het lid optimaal te ondersteunen.  Uiteraard is dit geen eenvoudig thema. Met vragen kan je altijd 
terecht op diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be.
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EMOTIONELE VEILIGHEID, PESTEN
Helaas komt pestgedrag voor in jeugdbewegingen. Ouders zijn vaak de eersten die aan de bel trekken 
als hun kind zich niet meer goed voelt in de groep. 
→
Bij scouting kan iedereen erbij, dat staat zo in onze missie. Kinderen die zich niet goed voelen in 
de groep moeten dus geholpen worden. Zorg voor een open klimaat zodat iedereen zijn zegje durft 
te doen. Ga gesprekken aan met leden, leiding en ouders. Toon dat jullie het scoutsklimaat echt 
willen verbeteren. Bekijk samen hoe iedereen zijn steentje kan bijdragen. 
Voor concretere tips, kijk je best even in het bijhorende takhandboek. 

DRANK & DRUGS
Eens iets drinken kan perfect binnen de scouts. Het hangt echter af van de situatie en de leeftijd van de 
scouts of gids. Drugs heeft geen plaats binnen de jeugdbeweging. Problemen hieromtrent zijn niet altijd 
even eenvoudig.
→
Ga samen met de jongere en de ouders in gesprek over de problemen. Bespreek samen de BAR 
(Belangrijke Alcohol Richtlijnen). Die bevat de afspraken en maatregelen van jullie groep over alco-
hol en drugs. Kom samen tot een oplossing en eventuele sanctie.

SLECHT NIEUWS
Soms ben je als leiding de slechtnieuwsbrenger. Dat gaat van het melden van moeilijk gedrag tot bellen 
vanuit het ziekenhuis.
→
Zorg dat je je zeker genoeg voelt om zulke gesprekken aan te gaan. Spreek af met medeleiding om 
gesprekken samen te voeren. Bereid je eventueel voor. Durf ook je groepsleiding onder de arm te 
nemen als je hulp nodig hebt. 
Wees zo duidelijk mogelijk, spreek klare taal. Verwoord duidelijk wat je van de ouders verwacht. 
Wees eerlijk.

Soms is het een goed idee om ook andere ouders in te lichten zodat ouders uit eerste hand horen 
wat er gebeurd is. Alweer is transparantie een goede keuze.

Het is altijd fijn voor ouders dat je opvolgt wat er na de vergadering nog gebeurt. Hebben de ou-
ders thuis nog eens gebabbeld met hun giver? Heeft de jin met de gebroken voet nog veel pijn? 
Zo’n telefoontjes of mailtjes worden zeker geapprecieerd.

Weet dat je altijd om hulp kan vragen! Je districtscommissaris of het nationaal secretariaat van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen je hierbij bijstaan. 
Bij ernstige en dringende problemen kan je het noodnummer bellen. Op het noodnummer 0474 26 
14 01 kan je 24u op 24 terecht voor dringende hulp bij ongeval of bij een ernstige crisissituatie met 
scouts en gidsen.
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OUDERS VAN LEIDING
Vaak worden ouders van leiding vergeten. Ook die ouders kunnen uiteenlopende meningen hebben. De 
ene ouder klaagt dat hun zoon te veel bezig is met de scouts, de andere wil gewoon weten wat er alle-
maal aan de hand is op de scouts. Daarnaast hebben ouders die zelf in leiding hebben gestaan vaak de 
neiging om advies te willen geven.
→
Denk ook eens aan je eigen mammie of pappie. Moedig je medeleiding aan om dat ook te doen. 
Zeg af en toe waar je mee bezig bent, vertel hen wanneer de weekends en het kamp vallen. Be-
dank ze wanneer ze alweer kopies voor de scouts hebben gemaakt op hun werk. Of dat ze je sme-
rige modderuniform gewassen hebben.
Soms zijn ouders van leiding ook de ideale personen om te komen helpen. Durf ze dat ook te vra-
gen. Luister naar hun advies, maar durf te protesteren tegen schoonmoedergezeur. 

AKABE
Vaders en moeders van kinderen of jongeren met een beperking hebben misschien extra of 
specifieke bekommernissen.
→
Hier kan bijzondere aandacht vereist zijn voor ritme, rust, allergie, toegankelijkheid, medicatie of 
toezicht.  Luister naar zorgen en verwachtingen maar geef ook aan waar een grens ligt voor jullie 
ploeg om speciale of individuele zorg al dan niet met zekerheid te kunnen bieden.

SEKSUALITEIT & GENDERIDENTITEIT
Twee vaders of een papa die nu een mama is, er bestaan diverse scoutsouders. 
→
Ga ervan van uit dat elke ouder een gewone ouder is. De seksuele geaardheid of genderidentiteit 
van een ouder doet niets aan de opvoeding van hun kinderen. Benader alle ouders op dezelfde ma-
nier, probeer een open blik te hebben. Durf ook met ouders in gesprek te gaan op een respectvolle 
manier als je een vraag hebt. Vorm vooral geen oordeel en vergeet niet dat het kind centraal staat.
Bij vragen kan je terecht bij diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be. 
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6. Nog vragen?
Heb je extra hulp nodig? Je staat er nooit alleen voor!

Vraag hulp aan je: 
• district(sraad) of gouw,
• ploegen van Scouts en Gidsen Vlaanderen zoals bijvoorbeeld ploeg Kapoenen, 
      ploeg Jonggivers, ploeg Zingeving, ploeg Diversiteit, ploeg Internationaal of ploeg Technieken. 
• nationaal secretariaat: adminsitratieve hulp en advies,
• vorming in Scouting,
• dienst communicatie: ondersteuning bij crisis, pers & media,
• stafpermanentie 24:24 in noodgevallen.




