Scouts en gidsen zijn blijvend onderweg.
Scouts en Gidsen Vlaanderen legt spoortekens om die tocht richting
te geven. Zodat scouting voorbij 2030 de tijd van hun leven wordt;
zodat scouting - niet tijdloos maar van alle tijden - een ervaring blijft
die kinderen en jongeren hoopvol uitzicht biedt
op een leven dat de moeite waard is.

Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bijdragen
aan de ontplooiing van kinderen
en jongeren, als individu, in groep
en binnen de samenleving.

onderweg naar scouting in 2030

Een actueel sterk pedagogisch verhaal.

Leidsters en leiders zijn zich bewust van hun pedagogische rol, ontwikkelen een sterk inhoudelijk
programma gebaseerd op de noden en inspraak van hun leden en kiezen daarbij bewust voor onze
scoutsmethode. Ze worden daarin vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen inhoudelijk ondersteund. Scoutsleiding biedt kinderen en jongeren een veilige ruimte om op eigen tempo te tuimelen in het leven en al
doende te ervaren, te leren en te groeien, in een spel dat niet luchtledig is.
Scoutsgroepen surfen mee op het hier en het nu; vandaag zonder gisteren of morgen te vergeten. De
cultuur binnen onze groepen is er een van zorgzaamheid met als belangrijkste traditie te kiezen voor
kwaliteit bij de begeleiding van leden. Grotere en kleinere groepen maken op hun manier het verschil,
telkens anders telkens scouting. Iedereen rondom ons is mee in dat verhaal.
“De beer is intelligent en heeft een groot aanpassingsvermogen en improvisatietalent”.
Daarom volgen we het spoor van de beer.

Strategische prioriteit 1:
Pedagogische kwaliteit
Doelstelling 1.1: In 2030 kent en gebruikt de leiding onze scoutsmethode.
Doelstelling 1.2: In 2030 verwerken onze groepen de maatschappelijke trends in hun programma.
Doelstelling 1.3: In 2030 bevordert de groepscultuur de kwaliteit van de werking en vertrekken tradities
en gewoontes vanuit een pedagogische keuze.
Doelstelling 1.4: In 2030 kennen onze stakeholders onze scoutsmethode.
Doelstelling 1.5: In 2030 heeft groepsgrootte geen impact op pedagogische kwaliteit.
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Een veilige omgeving.

‘Goed omgaan met elkaar’ is een rode draad van fijngevoeligheid doorheen het robuuste scouten en
gidsen. Iedereen is anders en elk heeft een eigen verhaal: dat mag in scouting worden gezien en naar
alle verhalen wordt geluisterd. Zo is een scoutsgroep een speelbos waarin kinderen en jongeren op
hun eigen ritme mogen tuimelen in het leven, het onverwachte en onbekende tegemoet. Leiding daagt,
samen zoekend en voorgaand, uit om als woudlopers op verkenning te gaan. Onze leden mogen zwerven; leiders en leidsters blijven zowel op gepaste afstand als zorgvuldig nabij, zodat niemand verdwaalt.
Zo houden scouts en gidsen ook het hoofd koel in de de jungle van vandaag om te kicken zonder drug.
“De kangoeroe is beschermend ten opzichte van zijn familie en van de zwakkeren in de groep.”
Daarom volgen we het spoor van de kangoeroe.

Strategische prioriteit 2:
Veilige omgeving
Doelstelling 2.1: In 2030 zijn groepen een omgeving waarin mentaal welbevinden een plaats krijgt en
waar leiding gepast reageert op problemen.
Doelstelling 2.2: In 2030 is Scouting een veilige experimenteerruimte.
Doelstelling 2.3: In 2030 is elke scouts-of gidsengroep is een warme thuis, waar iedereen de rol kan
opnemen die voor hem/haar past.
Doelstelling 2.4: In 2030 kijken alle groepen en structuren met een nuchtere blik naar hun
(pedagogisch verantwoord) alcohol en drugsbeleid.
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Diversiteit en inclusie.

‘Iedereen kan erbij’: dit stukje missie daagt Scouts en Gidsen Vlaanderen uit om een brede spiegel van
onze samenleving te zijn. Tegen 2030 willen we hier bewust sterker en doelbewuster op inzetten, we
identificeren drempels en werken ze weg of sjorren er een brug over. Voor wie aan scouting wil doen,
bestaat er geen reden die dat mag verhinderen. De beleving van scouting kan betekenisvol en zingevend zijn voor alle kinderen en jongeren die zich aangetrokken voelen tot het spel van scouting. Elke
scout of gids, elke groep spant zich proactief in om niemand uit te sluiten en iedereen te verwelkomen
met eigen overtuigingen en achtergrond zonder persoonlijke opvattingen op te dringen aan anderen.
Die uitdaging tot openheid gaan we aan: beperkingen zijn geen grenzen, geld is geen drempel, scouting
eindigt waar racisme begint. Je bent wie je wordt en je mag zijn wat je voelt.
“De zebra is een zeer sociaal dier dat leeft op de uitgestrekte graslanden.”
Daarom volgen we het spoor van de zebra.

Strategische prioriteit 3:
Diversiteit en inclusie
Doelstelling 3.1: In 2030 ervaren kinderen en jongeren met een cultureel-etnische achtergrond, een
beperking en/of een armoede-context geen drempels om deel te nemen aan scouting.
Doelstelling 3.2: In 2030 gaan Scouts en Gidsen actief aan de slag om drempels weg te werken.
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Kwaliteitsvolle leiding.

Scouting is niet mogelijk zonder inzet van jonge mensen in leiding. Geboren leid(st)ers of niet:
gaandeweg ontdekken ze de vlag en de lading. Ze leren de methode van scouting kennen, de doelstelling van onze beweging voor ogen houden en zowel energie als tact en bescheidenheid te verwerven in
hun opvoedende rol.
Hun inspiratie halen zij uit de sfeer en dynamiek van de leidingsploeg en uit vorming die scouting hen
biedt. Leiding weet dat scouting niet van gisteren is en dat voor onze leden vandaag al een beetje morgen is. Scouts en Gidsen Vlaanderen zoekt taal en tekens voor wie we zijn en wat we willen, voor onze
aanpak van scouting en reikt aan waar leiding de mosterd kan halen.
“Het hert is voorzichtig, vlug, waakzaam en onafscheidelijk van haar jongen. Wanneer het zich veilig voelt,
geeft het zijn vertrouwen.”
Daarom volgen we het spoor van het hert.

Strategische prioriteit 4:
Kwaliteitsvolle leiding
Doelstelling 4.1: In 2030 is leiding worden en zijn een groeitraject waar zowel de groep als het individu
bewust mee omspringt.
Doelstelling 4.2: In 2030 kent leiding haar talenten en zet deze in.
Doelstelling 4.3: In 2030 zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen ervoor dat het aanbod aan leermiddelen is
afgestemd op de noden van leiding en groepsleiding.
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Omkadering van groepen.

Een scoutsgroep steunt zowel op elkaar in de ploeg als op hun omgeving om de boel op orde en draaiende te houden. Groepen tonen helder en uitgesproken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze nodig
hebben. We houden eenvoudig wat simpel kan. Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt handvaten om onze
groepen in het zadel en op de pedalen te houden bij alles wat ze doen of laten.
“De bever is sociaal en kent weinig vijanden.”
Daarom volgen we het spoor van de bever.

Strategische prioriteit 5:
Omkadering van groepen
Doelstelling 5.1: In 2030 communiceren groepen transparant en duidelijk naar al hun stakeholders.
Doelstelling 5.2: In 2030 heeft de administratieve last geen impact op de pedagogische kwaliteit.
Doelstelling 5.3: In 2030 zorgt Scouts en Gidsen Vlaanderen voor kwaliteitsvolle ondersteuning van
groepen.
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Duurzame speelruimte.

Het leven is een speeltuin. Alles wat vast en los zit is voor jonge wolven materiaal om te oefenen en te
ervaren. Klimmen en klauteren, hard lopen en lang stilzitten, roepen en tieren, kliederen en kladderen:
het mag en kan overal en altijd (tenzij er landmijnen liggen of kikkers broeden; maar kikkers broeden
niet). Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft kinderen en jongeren hoopvol uitzicht op een leven dat de
moeite waard is; een wereld waarin plaats is om dat leven spelend tegemoet te treden, dichtbij en ver
weg.
“De kikker is gezellig. Hij is doorgaans levendig en monter. De kikker bezit een goed onderscheidingsvermogen, is sociaal en kent weinig vijanden.”
Daarom volgen we het spoor van de kikker.

Strategische prioriteit 6:
Duurzame speelruimte
Doelstelling 6.1: In 2030 hebben alle groepen toegang tot voldoende, duurzame, groene speelruimte.
Doelstelling 6.2: In 2030 hebben alle groepen een kwaliteitsvol, toegankelijk en duurzaam lokaal.
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Impact en imago.

Toekijken of meedoen? Van nature spelen scouts graag mee; ze hebben een vinger in de pap en hun
engagement stopt niet op het einde van een activiteit. Zo betrekken groepen zich op al wat zich in hun
buurt voordoet: weinig terughoudend, meestal actief, soms luidruchtig, af en toe rommelig maar altijd
daadwerkelijk dienstbaar waar het kan, met grote of kleine goede daden; zo gaan wij achter onze belofte staan. Zo worden scouts graag gezien.
“De zwaan is een grote, statige en sierlijke watervogel. Hij is verstandig en vlug van begrip. De zwaan getuigt
van zelfvertrouwen.”
Daarom volgen we het spoor van de zwaan.

Strategische prioriteit 7:
Impact en imago
Doelstelling 7.1: In 2030 nemen groepen een actieve rol op in hun buurt en gemeente.
Doelstelling 7.2: In 2030 worden scoutsgroepen ervaren als een meerwaarde in hun buurt.
Doelstelling 7.3: In 2030 engageren scoutsgroepen zich voor een betere leefomgeving in hun buurt.

'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.'

