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INLEIDING 
 

WIE ZIJN WE EN WAT DRIJFT ONS? 

Scouts en Gidsen Vlaanderen is op dit moment goed voor 84.379 kinderen en jongeren. Bij 498 plaatselijke 
groepen, overal in Vlaanderen en Brussel, beleven ze de tijd van hun leven al stappend, spelend, kamperend 
onder de blote hemel. Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een inspirerende missie, visie 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”. Al meer dan honderd jaar gaan we op zoek naar onszelf, elkaar 
en de wereld. Elke generatie schrijft haar eigen verhaal, en laat zich inspireren door wat haar raakt.  

 

METHODE 
De scoutsmethode bestaat uit vijf basispijlers, zeven thema's, vijf speelvelden en een groeikader per 
leeftijdstak. Zelfwerkzaamheid, ploegwerk, medebeheer, dienst en engagement zijn de basispijlers van de 
methode van scouting. Die 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 binnen de leefwereld 
per leeftijdstak.  
  
Dit alles is gebaseerd op de scoutsmethode van Robert Baden-Powell (1907) en ontwikkelde zich doorheen de 
tijd en diverse culturen, tot een hedendaags opvoedend project dat jongeren in scouts- en gidsenbewegingen 
over de hele wereld beleven. Elke lokale groep bepaalt zelf hoe ze op basis van de eigen traditie, stijl en cultuur 
invulling geeft aan deze methode. Ook al is het altijd anders, het is altijd en overal scouting.  

 

SCOUTING 
Voor kinderen en jongeren als individu 
Kinderen en jongeren leren hun plan te trekken, zichzelf te kennen en anderen te aanvaarden. Scouts en gidsen 
worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken.  
 
Iedereen krijgt de kans om zijn mogelijkheden te ontplooien op het moment dat hij/zij er klaar voor is. Een paar 
jaar later ben je de chef-kok tijdens de kookwedstrijd. En wie echt niet van koken houdt, blinkt ondertussen uit 
in vuur maken, nieuwe tafelliederen verzinnen of prachtige tafelversiering maken. 
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In groep 
Scouting haalt de grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Van bij de jongste tak krijgen scouts en 
gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich 
in te zetten en daarin vol te houden, ook als het wat minder leuk is. 

 
Scouts en gidsen leren om hun zegje te doen en komen op voor wie ze zijn en wat ze willen. Kapoenen twijfelen 
tussen ‘Dikke Bertha' of ‘tikkertje' spelen en givers maken ruzie tijdens de voorbereiding van een toneelstuk of 
een tentoonstelling. Steeds is het een oefening in wederzijds respect en in de rijkdom van verschillen. 

 
Binnen de samenleving 

Via scouting helpen wij om “deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan we hem vonden”. We 
proberen te luisteren, te delen en te aanvaarden. Sommigen noemen dat democratie, maar die manier van 
samenleven en -werken, draag je als gids of scout mee buiten de grenzen van je groep. 

 

VISIE 
Naar aanloop van deze beleidsnota en naar het jaar 2030 maakten we een langetermijnvisie. Wie willen we als 
scout en gids zijn binnen tien jaar, welke impact willen we hebben, hoe weerspiegelen we onze visie en methode 
op de huidige maatschappelijke tendensen … Deze manier van denken zorgt ervoor dat we een richting geven 
aan onze beweging die verder gaat dan één beleidsperiode. Visie 2030 komt later in deze beleidsnota aan bod. 

 

POSITIONERING EN PROFILERING 

Met 84.379 leden en leiding is Scouts en Gidsen Vlaanderen de grootste scoutsassociatie van het land. 
Wereldwijd behoort België tot de top 3 van landen met het grootste aantal jongeren in scouting ten opzichte 
van de totale bevolking. Door lidmaatschap van de wereldbewegingen van scouts en gidsen (WOSM en 
WAGGGS) is Scouts en Gidsen Vlaanderen lid van één van de 3 grootste jongerenbewegingen van de wereld.  

 

SCOUTING, DA’S DURVEN! 
Scouts en gidsen komen elke week samen. We denken na over wat we willen bereiken en hoe we dat willen 
doen. Samen kunnen we meer dan alleen: torens worden hoger, groepsfeesten origineler. We luisteren naar 
elkaar en beslissen samen, dat spreekt voor zich en dat hoewel iedereen anders is. We willen iedereen erbij, 
verdraagzaamheid is ons codewoord. Door te praten en te spelen, leren we onszelf en de anderen beter kennen 
en groeit respect. 

 
Scouts en gidsen wikken en wegen, kijken en luisteren, zwijgen en praten over wat er met hen en rond hen 
gebeurt. We voelen ons verbonden met de wereld en zoeken naar oplossingen voor wat ons raakt, ook al is dat 
niet altijd eenvoudig. 

 
Scouting doe je niet alleen. Samen met anderen vorm je een groep. Die groep helpt jou om te groeien, want 
binnen scouting kan en mag je jezelf zijn. Samen gaan we op ontdekking naar onszelf en naar elkaar, naar echter 
en beter. Soms ben je de ontdekker, soms diegene die ontdekt wil worden. Soms draag je de groep, soms word 
je gedragen. Maar altijd gebeurt dat in verbondenheid. Dat is voor ons het basisidee van scouting. 
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KINDERRECHTENORGANISATIE  
België is één van de eerste die het kinderrechtenverdrag ratificeerde (1992). De jeugdsector – en in het 
bijzonder de negen jeugdbewegingen – is daar trots op en neemt haar verantwoordelijkheden op. De 
jeugdbewegingen zijn rechtstreeks bezig met de realisatie van die kinderrechten, want dit is het uitgangspunt 
voor hun werking. In onze werking valt op dat we sterk inzetten op het recht op rust, spel en vrije tijd (art. 31). 
Samen streven we 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 (De Uitwijker, Open Kamp, Akabe) en met specifieke 
maatregelen onder de noemer Scouting op Maat probeert ze kinderen toegang te geven tot vrije tijd.  
  
Ook recht op participatie (art.12) is een stokpaardje van de jeugdbewegingen. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
voelt zich gesteund in het stimuleren van leiding om deel te nemen aan lokale jeugdraden en in haar 
constructieve beleidsbeïnvloeding via de Vlaamse Jeugdraad om met de stem van kinderen en jongeren 
rekening te houden. Scouts en Gidsen Vlaanderen is zich ervan bewust dat kinderrechten gelden voor alle 
kinderen. Toch merkt het Comité voor de Rechten van het Kind op dat er in België nog veel discriminatie is op 
vlak van afkomst, handicap, socio-economische situatie, geslacht .... Jeugdbewegingen gaan de strijd tegen 
discriminatie aan. 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. 

 

 

POSITIONERING 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, dezelfde koers 
Scouts krijgen de kans het spel van scouting te verruimen op het water. Naast de gekende activiteiten worden 
zeevaarttechnieken aangeleerd en gaan ze spelenderwijs op weg.  

 

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 spelen 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.  

 

DE UITWIJKER Vindplaatsgerichte werking 
De Uitwijker is een scoutsauto of -bakfiets die erop uittrekt om kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving te 
laten proeven van scouting en is dé tool om met nieuwe methodieken te experimenteren. Op deze manier wil 
Scouts en Gidsen Vlaanderen de hand reiken naar kwetsbare kinderen en jongeren.  

 

INTERNATIONAAL Een thema met ‘wereldbroederschap’ als insteek 
Scouts en gidsen, je vindt ze overal ter wereld. Met 60 miljoen zijn ze, verspreid over 180 landen in alle 
continenten, allemaal lid van de grote scouts- of gidsenwereldbeweging. Heel wat gelijkenissen dus, maar ook 
evenveel verschillen. Via buitenlandse kampen, Jamboree, internationale uitwisselingen … leren scouts en 
gidsen dat ze deel uitmaken van een grote wereldbeweging.  
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ORGANIGRAM 

 
 
Groepen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen telt 498 groepen (werkjaar 2019-2020). De groep bestaat uit leden tussen 6 en 18 
jaar oud en een leidingsploeg die wordt aangestuurd door de groepsleiding. Binnen de lokale groep worden 
beslissingen genomen door de groepsraad. De lokale groep is waar het allemaal om draait binnen onze 
beweging. De groepen kiezen grotendeels zelf hoe ze werken: zijn ze gemengd of niet gemengd, de planning 
van hun activiteiten en de inhoud ervan, beheer …  

 
Groepsleiding komt driejaarlijks samen op het groepsleidingscongres. Op deze samenkomst krijgen zij inspraak 
in directe beslissingen die worden meegenomen in het beleid van de beweging. 

 
Districten 
Het district is het rechtstreekse aanspreekpunt van de groepen. Het district is een samenstelling van een tiental 
groepen uit dezelfde regio/buurt. Er zijn 55 districten. De groepen worden vertegenwoordigd door hun 
districtscommissaris(sen) op verbondsniveau.  

 
Buiten de vertegenwoordiging op de gouw- en verbondsraad, zijn districtscommissarissen de brede 
ondersteuning voor groepsleiding. De groepsleiding maakt deel uit van de districtsraad. Dit orgaan zorgt voor 
overleg tussen de verschillende groepen van een district, biedt vorming en ondersteuning aan voor de leiding, 
helpt bij problemen en begeleidt groepen bij interne processen.  

 
Gouwen 
Meerdere districten vormen een gouw. Er zijn twaalf gouwen binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. De gouw 
wordt aangestuurd door het gouwbureau dat bestaat uit een commissaris, beheerder en voorzitter. Zij worden 
elk ondersteund door verschillende adjunct-functies. De gouw ondersteunt de districten en organiseert 
activiteiten voor leiding, leden en gouwmedewerkers. De gouw werkt acties en initiatieven uit rond thema’s die 
ook op verbondsniveau prioritair zijn voor de pedagogische werking van de beweging.  

 
Verkiezingsproces 
De verschillende functies in groepen, districten en gouwen worden ingevuld na een verkiezingsproces. Deze 
getrapte structuur zorgt voor doorstroom van informatie, in beide richtingen. Ook zorgt deze ervoor dat op alle 
niveaus van de organisatie inspraak vanuit de groepen mogelijk blijft.  
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Ploegen 
De ploegen zijn vrijwilligersploegen die op nationaal niveau een tak- en themawerking uitwerken. Ze proberen 
leiding, gouwen en districten te ondersteunen en inspireren door artikels te schrijven, vorming aan te bieden 
en publicaties en producten uit te geven. Zij werken een visie en aanbod uit over verschillende thema’s, 
prioritair en nodig binnen de visie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het gaat hier over een 16-tal ploegen. 

 
Beleidsvergaderingen 
Er zijn verschillende beleidsvergaderingen: verbondsbestuur (bestuursorgaan), verbondscommissie, 
pedagogische commissie, beheerscommissie, commissie Hopper Winkel en commissie Hopper Jeugdverblijven. 
De vergaderingen worden geleid door (leden van) het verbondsbureau (-voorzitter, -commissaris en -
beheerder) en vormen zo de nationale leiding die het beleid voor Scouts en Gidsen Vlaanderen uitstippelt. De 
hierboven beschreven districten, gouwen, ploegen en beleidsvergaderingen vormen samen het verbond, soms 
ook ‘de structuren’ genoemd.  

 
Verbondsraad 
Op de verbondsraad komen alle districtscommissarissen en gouwbureaus samen. De verbondsraad is de 
algemene vergadering van de beweging waar beslissingen worden genomen  en stemmingen worden 
georganiseerd met directe impact op de Scouts en Gidsen Vlaanderen en meer specifiek de groepen.  

 
Projecten en werkgroepen 
Naast deze vaste organen zijn er ook nog een aantal projecten en werkgroepen die allerhande taken opnemen 
zoals logistiek, evenementen, coaching, communicatie … 

 
Pedagogische en administratieve ondersteuning 
De vrijwilligers uit groepen, districten, gouwen, ploegen en beleidsvergaderingen worden bijgestaan door de 
organisatie die instaat voor pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning. 

 De staf is de dagelijkse ploeg inhoudelijke medewerkers van de verbondscommissaris en de nationale 
leiding. Zij werken thematisch en ondersteunend. 

 Het management is het team dat onze professionele organisatie technisch aanstuurt. 
 De dienst Beheer en Administratie is verantwoordelijk voor het secretariaat, de boekhouding, 

informatica en de organisatie van evenementen. 
 Daarnaast is er ook nog de dienst Communicatiebeleid en de dienst Kennisbeheer, met o.a. de 

studiedienst.  

 
Hopper Winkels en Hopper Jeugdverblijven 
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft zes 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 acht jeugdverblijven bieden gebouwen en kampeerterreinen. Ze houden 
op die manier ook groene ruimte beschikbaar als speelterrein voor kinderen en jongeren. 

 

Scouting in België en de wereld 
Scouts en Gidsen Vlaanderen vormt samen met vier andere Belgische scoutsassociaties de koepel GSB, wat 
staat voor Gidsen- en Scoutsbeweging in België. GSB is lid van WOSM, wereldscoutsbeweging, en WAGGGS, 
wereldgidsenbeweging. Twee internationale commissarissen onderhouden voor Scouts en Gidsen Vlaanderen 
banden op (inter)nationaal vlak. 
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DEMOCRATISCH PROCES 

Voor het democratisch proces volgde Scouts en Gidsen Vlaanderen in grote lijnen de fases van de 
ondersteuningstool van De Ambrassade. We kozen ervoor om eerst grondig te werken aan een 
langetermijnvisie en de beleidsnota daarop te baseren.  
 

 
GROEPSLEIDINGSCONGRES 2020 
Naar aanleiding van het Groepsleidingscongres 2020 hielden we in 2019 een bevraging bij onze groepen. In 
samenwerking met Pimento stippelden we een participatietraject uit om (groeps)leiding te bevragen naar de 
uitdagingen die zij ervaren. Het verloop en de resultaten van dit traject zijn te vinden op onze website: 
https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/digidagend/resultaten-voortraject  

 

PROCES VISIE 2030 
Het duurde 2,5 jaar om tot onze langetermijnsdoelstellingen te komen. Op 24u van het beleid september 2017 
deden we een eerste denkoefening, die we verfijnden op 24u van het beleid januari 2018 en september 2018 
en op het weekend van de verbondscommissie in maart 2019. We keken naar haalbaarheid, hoe dit een plaats 
kan krijgen binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen en naar welke meerwaarde dit biedt. In februari 2019 keurde 
het verbondsbestuur de eerste projectnota goed. In juni 2019 keurde zij ook de uitgebreide nota over Visie 
2030 en het procesteam goed.  

Van september 2019 tot januari 2020 liep de analysefase. We gebruikten hiervoor de beleidsplanningstool van 
De Ambrassade en deden een SWO-ART-analyse.  De interne analyse bestaat uit sterktes, zwaktes en aspiraties. 
De aspiraties zijn een droombeeld van hoe Scouts en Gidsen Vlaanderen er uitziet. We baseerden dit beeld op 
voorstudies (Aspiraties beleidsnota 2018-2021, Input uit de 24u van het beleid 2017, 2018, 2019), 
droombeeldoefening op de verbondscommissie oktober 2019 en november 2019 en op de input van de 
verbondsraad december 2019. 

Sterktes en zwaktes vertellen ons hoe het met onze groepen gaat en moeten daarom onderbouwd worden. 
We vertrekken hiervoor zo veel mogelijk van (wetenschappelijk) onderzoek. Hieronder sommen we enkele op.  

- Input Groepsleidingscongres 2020 en audit van WOSM 2016 
- Intern onderzoek (rapportenboek, administratieve lasten, Quanta Costa 2015, vormingcijfers) 
- Masterproeven over emotionele veiligheid en inspraak  

De externe analyse bestaat uit kansen, bedreigingen en resultaten. Kansen en bedreigingen hebben we zelf 
niet in de hand. Dit gaat over de context waarin onze groepen zich bevinden.  

https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/digidagend/resultaten-voortraject
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Voor dit onderdeel raadpleegden we een grote variatie aan studies over relevante thema’s die vertellen hoe 
onze maatschappij en jeugd evolueert. De studies en het advies van De Ambrassade vormden de basis voor een 
oefening op de verbondsraad december 2019. Hieronder enkele geraadpleegde onderzoeken en rapporten:  

- Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-20214 
- Omgevingsanalyse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 
- Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten en jeugdwerk 

gericht op 2025 
- SWO-ART Beleidsnota 2018-2021 

De resultaten zijn de verwachtingen die stakeholders hebben over Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het bepalen 
van stakeholders gebeurde eerder op de 24u van het beleid september 2019. Onze belangrijkste stakeholders 
zijn ouders, lokale politici, jeugddiensten, HR-managers, WOSM en WAGGGS, leerkrachten, boeren die 
kampterreinen verhuren. 

Op de verbondscommissie december 2019 namen we de visies van WOSM en WAGGGS onder de loep. Een 
kleine maand later, op 18 januari 2020, nodigden we verschillende stakeholders (ouders en lokale politiekers) 
uit op onze Visiedag om in kleine groepjes in gesprek te gaan over wat zij van scouts- en gidsengroepen en 
Scouts en Gidsen Vlaanderen verwachten. Het resultaat van dit traject is een lang document dat een goede blik 
werpt op onze groepen en hun context. Die vulden we aan in een inspiratiematrix.  

Op onze Visiedag formuleerden we uitdagingen op basis van de interne analyse en de externe analyse. Het 
resultaat: 91 uitdagingen, goed voor zo’n 14 ruwe doelstellingen. Op de verbondscommissie januari 2020 
toetsten we de 14 doelstellingen aan onze missie. We ontdekten dat sommige doelstellingen meer aansluiten 
bij onze missie dan andere. Uit de 14 doelstellingen filterden we zeven strategische prioriteiten. Deze 
strategische prioriteiten keurden we goed op de verbondsraad februari 2020. Visie 2030 werd verfijnd en de 
strategische doelen voor 2030 klopten we officieel af op de verbondsraad mei 2020. De volledige visietekst 
verschijnt later op onze website. 

 

PROCES BELEIDSNOTA 2022-2025 
Voor de opmaak van de beleidsnota volgden we de verschillende stappen van het beleidsplanningsproces van 
De Ambrassade. 

FASE 1 Opstart en planning beleidsnota 
In januari 2020 ging de werkgroep beleidsnota van start. We kozen voor een gemandateerde werkgroep die 
samengesteld werd vanuit verschillende beleidsvergaderingen en functies: 2 adjunct-verbondscommissarissen, 
1 gouwvoorzitter, 1 gouwcommissaris, 1 gouwbeheerder, 2 ploegverantwoordelijken, 1 districtscommissaris en 
1 groepsleider.  

FASE 2 Missie en visie // FASE 3 Onderzoek 
We hebben een sterke missie en deden dan ook geen herziening ervan. De langetermijnvisie die we opstelden 
is de basis van waaruit we vertrekken om de beleidsnota op te stellen. Voor het onderzoek gebruikten we het 
onderzoek dat gedaan werd voor visie 2030. Daarnaast deden we een evaluatie van de huidige beleidsnota. 

FASE 4 Analyse, beleidsuitdagingen en opties // FASE 5 Doelstellingenkader 
Tijdens deze fase begon de coronacrisis, dus we zagen enkele participatiemomenten wegvallen. De 
gemandateerde werkgroep deed het grootste werk en we toetsten af met de verschillende beleids-
vergaderingen op digitale vergaderingen. Van zodra het weer veilig kon, organiseerden we onze Beleidsdag. Die 
ging door op zaterdag 27 juni 2020.  

FASE 6 Mensen en middelen // FASE 7 Redactie en subsidieovereenkomst  
Deze fases voerden we met de werkgroep uit. De verbondsraad december 2020 keurde de gehele beleidsnota 
goed.  



Scouts en Gidsen Vlaanderen – Beleidsnota 2022-2025 8 

DOELSTELLINGENKADER 
 

 

TOELICHTING 

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt groepen, leden en leiding voorop. Daarom staan ze centraal in deze 
beleidsnota. Leden ervaren scouting als een meerwaarde, waar tradities en rituelen aan bijdragen. In de 
warmte van de groep kunnen ze ongebreideld jong zijn, vertrouwen krijgen en verantwoordelijkheid nemen. 
Het spel van scouting begint en eindigt daar, want elke scout of gids tuimelt door het leven, experimenteert en 
groeit met hartenlust.  

Scoutsleiding zijn vrijwilligers, die zich ongeëvenaard voor elkaar en hun omgeving inzetten. Elk weekend laten 
ze 68.463 kinderen en jongeren genieten van het spel van scouting. Kinderen en jongeren vinden in hun leiding 
een vertrouwenspersoon. Een voorbeeldfiguur, iemand om de wereld mee te verkennen. Scouts- en 
gidsenleiding staan naast de ledenwerking in voor het algemene beheer van hun groep. Zo combineren ze  
praktische, organisatorische en sociale skills. Van kampbegrotingen tot een eetfestijn, van samenwerken tot 
een netwerk opbouwen. Een engagement als scoutsleiding daagt jongeren uit om zichzelf te ontdekken en te 
ontplooien als individu. Scoutsleiding en -leden gaan samen op avontuur en vormen het gezicht van scouting. 

Met deze beleidsnota leggen we de nadruk op de belangrijke rol van groepen en hun leiding. We zetten in op 
uitdagingen van groepen, stemmen onze ondersteuning af op hun noden, en we besteden meer aandacht aan 
hun pedagogische rol. Het voortraject van Groepsleidingscongres 2020 was een eerste stap, omdat we peilden 
naar uitdagingen van groepen. 69% van de groepen gaf input over waar zij mee bezig zijn en waarvoor zij meer 
ondersteuning kunnen gebruiken. De resultaten hiervan verspreidden we breed in de beweging en vormden 
een belangrijke inspiratie voor deze beleidsnota.  

De pedagogische rol van groepen vormt de rode draad in deze beleidsnota. Enerzijds leggen we de nadruk op 
de pedagogie en scoutsmethode zelf (SD1 en 2). Anderzijds focussen we op ondersteuning, zodat leiding zich 
gesterkt voelt in en ruimte heeft om een kwaliteitsvolle werking aan te bieden. Dit door in te zetten op 
ontplooiing van leiding (SD5), omkadering van groepen (SD 6, 7 en 8), en hun speelruimte (SD9).  

Ook besteden we aandacht aan mentaal welzijn en maken we van scouting een veilige omgeving (SD3).  
Daarnaast maken we werk van toegankelijkheid en diversiteit, zodat drempels om aan scouting te doen, 
verminderen (SD4). Tijdens het voortraject gaven we aan deze laatste twee thema’s veel gewicht, waardoor ze 
prominenter zijn dan in de voorgaande beleidsperiode. Tot slot focussen we ons op de impact die scouting 
heeft in haar directe omgeving (SD10), door communicatie (SD11) en beleidsbeïnvloeding (SD12). 
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LANGETERMIJNVISIE EN -STRATEGIE 

 

 
 
In voorgaand hoofdstuk beschreven we het proces van Visie 2030. We hebben doelstellingen die we op lange 
termijn willen bereiken, de strategische doelstellingen van 2025 zijn een stap in die richting. Ze geven aan waar 
we in 2025 willen staan. We geloven dat onze strategiekaart de juiste paden aangeeft om onze doelen zo 
effectief mogelijk te bereiken. 

 
We hebben een sterke pedagogische visie en een goed uitgebouwd netwerk, om zo te werken aan onze doelen. 
Onze pedagogische visie is de leidraad voor groepen (SD 1), die ervoor zorgt dat groepen een kwaliteitsvolle 
werking hebben (SD 6) en zich engageren voor anderen (SD 2, SD 10). We zetten in op kwaliteitsvolle leiding 
(SD 5) en een kwaliteitsvolle omgeving voor kinderen en jongeren (SD 3, SD 9), zodat zij kunnen groeien als 
individu en in groep. We willen onze visie ook uitdragen naar ons netwerk toe (SD 11, SD 12). We stellen alles 
in het werk om goede ondersteuning te bieden vanuit de beweging en de organisatie (SD 7, SD 8, SD 5). We 
willen dat iedereen erbij kan (SD 4). Zo werken we aan “gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld”. 
 

 

 

OPBOUW 
Er zijn 12 strategische doelstellingen (SD). Elke SD wordt voorafgegaan door het spoor van Visie 2030 waar het 

aan bijdraagt en bij elke SD leggen we kort uit waarom we voor deze doelstelling gaan. In totaal zijn er 28 

operationele doelstellingen (OD), verdeeld over de SD’s. De acties geven een beknopt overzicht van wat we 

doen om de doelstelling te realiseren. De indicatoren geven aan welke ambitie we vooropstellen voor het 

behalen van de doelstelling. De begroting per OD geeft de werkingskost, personeelskost en herkomst van de 

middelen mee.   
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HET SPOOR VAN DE BEER  

   -- EEN ACTUEEL STERK PEDAGOGISCH VERHAAL -- 

 

De beer is intelligent en heeft een groot aanpassingsvermogen en improvisatietalent. Daarom volgen we 
het spoor van de beer. 

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 de 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 één 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. 
 
 

SD 1 
 

DE SCOUTSMETHODE IS EEN INSPIRATIE EN WERKINSTRUMENT 
VOOR ALLE NIVEAUS VAN DE BEWEGING. 

 
In de inleiding beschreven we kort de scoutsmethode van Scouts en Gidsen Vlaanderen, de volledige uitwerking 
staat in Kijk Op Scouting. Deze handleiding is onze rode draad en stellen we voorop om groepen hun werking 
pedagogisch daadkrachtiger te maken (OD 1.1). We zetten in de eerste plaats in op bekendmaking, rechtstreeks 
naar groepen en door onze pedagogische visie actief uit te dragen (OD 1.2). Daarnaast stimuleren we groepen 
om met een gezonde kritische blik naar tradities en rituelen te kijken,  zodat ze een vertaling en geen 
vervorming zijn van de scoutsmethode (OD 1.3). 
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OD 1.1  
De scoutsmethode is gekend binnen alle niveaus van de beweging en vormt een kapstok voor haar werking 
met leden en leiding, voor de inhoud van vormingen en andere pedagogische tools.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen communiceert haar scoutsmethode jaarlijks actief naar nieuwe leiding. 
 Vormingsbegeleiding legt tijdens vorming actief de link met de scoutsmethode.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft de scoutsmethode verspreiden via verschillende 

communicatiekanalen, producten en spelendatabank. Ze benadrukt steeds opnieuw waarom dit een 
deel is van haar scoutsmethode.  

 De takploegen updaten de takhandboeken aan de hand van de scoutsmethode en promoten het 
bestaan en de meerwaarde ervan via hun communicatiekanalen.  

 

 

 

1. Het herkennen van de scoutsmethode door leden, ouders, leiding en structuurvrijwilligers 

   75% van leiding en structuurvrijwilligers, 50% van (jong)givers en jins, 35% van ouders herkent onze 
methode.  

2. Het gebruik van de scoutsmethode door vormingsbegeleiding 

   De scoutsmethode wordt gebruikt als kader in vormingen zoals Gilwell en animatorcursus. 

3. Het gebruik van de scoutsmethode door leiding 

   30% van de kampvoorbereidingen legt de link met minstens twee elementen van de scoutsmethode. 
  

 

Personeelskost €6 551  0,09 VTE 

Werkingskosten €5 008  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €11 559  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

 

OD 1.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen draagt zichtbaar haar pedagogische visie uit.  

  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks Herfstontmoeting: een nationaal start- en 

vormingsweekend voor alle leiding. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen informeert ouders van nieuwe leden over de meerwaarde van scouting. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen belicht eens per trimester haar pedagogische visie met een 

communicatie op maat van zowel leden als leiding.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in op acties (IDAHOT, Dag tegen armoede …) die aansluiten bij haar 

pedagogische visie. Ze duidt die binnen haar methode en moedigt groepen aan hiermee iets te doen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een communicatieplan zodat maandelijks minstens drie ploegen 

op sociale media een concrete tip delen over hoe leiding haar methode kan verwerken in activiteiten. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt standpunten in op basis van haar pedagogische visie. Ze 

communiceert haar beslissingen en het waarom actief naar buiten. 
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1. De hoeveelheid eigen externe communicatie met pedagogische insteek 

   Onze pedagogische visie zit minstens eens per trimester in onze communicatie vervat.  
 
 

 

Personeelskost €210 569  2,94 VTE 

Werkingskosten €452 973  

 Opbrengsten €286 792  
 Te financieren verschil €376 751  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

 

OD 1.3  
Gewoontes en tradities van groepen bevorderen de pedagogische kwaliteit van de werking.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen daagt groepen uit tradities in vraag te stellen en hierover actieplannen 
op te stellen. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen deelt op een actieve manier good practices, tips en tricks via 
verschillende mediakanalen.  

 Ploeg Zingeving geeft, ondersteund door een pedagogisch stafmedewerker, het pedagogisch kader 
mee aan groepen via vorming.  

 Districtscommissarissen bevragen groepen rond hun (kamp)tradities tijdens de kampkeuring. 
 Districtscommissarissen bevragen groepen rond hun tradities doorheen het jaar. 
 Districten identificeren groepen waar de groepssfeer onvoldoende emotioneel en/of fysiek veilig is en 

gaat met deze groepen een coaching op maat aan. 

 
 

 

 

1. Gesprekken rond tradities en gewoontes op kamp  
   50% van de districtscommissarissen bespreekt tradities en gewoontes op basis van het Kampvisum. 
 
 

 

Personeelskost €6 551  0,09 VTE 

Werkingskosten €2 183  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €8 734  
 Financiering via Departement Cultuur Jeugd Media 
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SD 2 

 

DE BEWEGING IS FLEXIBEL EN BENADERT VERANDERINGEN IN DE 
SAMENLEVING VANUIT HAAR UNIEKE PEDAGOGISCHE BRIL. 

Met deze doelstelling willen we ons pedagogisch verhaal blijven enten op de actualiteit en maximaal gebruik 
maken van voortschrijdende inzichten. Als koepelorganisatie nemen we standpunten in die aansluiten bij ons 
pedagogisch verhaal. Daarom starten we projecten op die inspelen op die nieuwe en relevante impulsen (OD 
2.1), versterken we de werking van groepen door bewust om te gaan met maatschappelijke trends (OD 2.2) en 
gaan we op zoek naar de juiste inhoud (OD 1.1) en communicatiekanalen (OD 6.5) die inspelen op de noden 
van onze groepen. 

OD 2.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen is maatschappelijk relevant en speelt in op actuele trends en debatten die leven 
in de samenleving. 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt vrijwilligers om nieuwe projecten op te starten via een 
projectwerking. 

 De verbondscommissie plaatst maatschappelijk relevante thema’s op haar agenda en neemt hierover 
standpunten in.  

 

1. Aantal besprekingen van maatschappelijke thema’s op beleidsvergaderingen 

   Jaarlijks agenderen en bespreken beleidsvergaderingen minstens vier maatschappelijke thema’s. 
 

 

Personeelskost €0   

Werkingskosten €40 000  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld 

 

OD 2.2  
Groepen zijn zich bewust van hun sociaal-maatschappelijke rol en gaan actief aan de slag om 
maatschappelijke evoluties te integreren in hun werking.  

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft tips en tricks aan groepen om aan de slag te gaan met 
maatschappelijke evoluties. Ze doet dit op basis van input uit het groepsleidingscongres. 

 Een pedagogisch stafmedewerker ondersteunt gouwen en districten om maatschappelijke evoluties op 
de agenda te zetten. 

 De districtsraad bespreekt maatschappelijke thema's en de invloed op de lokale werking. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen toont in haar ‘scoutsmedia’ good practices van groepen en roept 

(groeps)leiding op om good practices te delen. 
 De verbondscommissie neemt standpunten in en duidt groepen over hun rol.  

 

 

1. Bespreking maatschappelijke thema’s op districtsraad 

   50% van de districten bespreekt minstens twee maatschappelijke thema’s op hun districtsraad. 

 

 

Personeelskost €3 294 0,05 VTE 

Werkingskosten €8 740  

 Opbrengsten €51  
 Te financieren verschil €11 983  
 Financiering via Departement Cultuur Jeugd Media 



Scouts en Gidsen Vlaanderen – Beleidsnota 2022-2025 14 

 

 

 

HET SPOOR VAN DE KANGOEROE  

   -- EEN VEILIGE OMGEVING VOOR KINDEREN EN JONGEREN -- 

 

De kangoeroe is beschermend ten opzichte van zijn familie en van de zwakkeren in de groep. Daarom 
volgen we het spoor van de kangoeroe. 

‘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 jungle van vandaag om te kicken zonder drug. 
 
 

SD 3 

 
SCOUTING CREËERT EEN VEILIGE SPEELOMGEVING WAAR IEDEREEN 
DE ROL KAN OPNEMEN DIE BIJ HEM/HAAR PAST EN WAAR RUIMTE IS 
VOOR EXPERIMENT MET RESPECT VOOR EENIEDERS GRENZEN. 

 
We bevorderen met deze doelstelling de ontplooiing van alle kinderen en jongeren. Experimenteren, tuimelen 
en groeien kan alleen in een omgeving waar iedereen zich geborgen en, zowel mentaal als fysiek, veilig voelt. 
Het thema is ons niet vreemd, maar verdient deze beleidsperiode extra aandacht. Door te focussen op 
integriteit en mentaal welbevinden en het bespreekbaar maken ervan, spelen we in op de groter wordende 
nood van leden en leiding (OD 3.1). Daarnaast werken we het integriteitsbeleid verder uit voor de gehele 
beweging (OD 3.2), net als de ondersteuning rond alcohol- en drugsbeleid (OD 3.4). Gezien de nood en de 
noodzaak van dit thema, zorgen we voor een aanbod voor elke leeftijdsgroep (OD 3.3). 
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OD 3.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt, met een ondersteuningsaanbod, alle niveaus van de beweging om 
mentaal welzijn bespreekbaar te maken en ermee om te gaan. 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet vorming, tips en richtlijnen over mentaal welzijn bij leden. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen vormt districtscommissarissen om ondersteuning aan leiding te bieden. 
 Districtscommissarissen brengen het thema mentaal welzijn onder de aandacht van groepsleiding. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt vorming aan voor groepsleiding en hun ondersteunende rol. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet een kader om te stellen wat wel en niet onder de 

verantwoordelijkheid van leiding valt. Leiding zijn, betekent niet dat je een hulpverlener bent. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen verwijst leiding en structuurvrijwilligers actief door naar externe 

organisaties die rond het thema mentaal welzijn werken.   
 Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt acties van externe organisaties rond dit thema mentaal welzijn, 

communiceert en sensibiliseert hierover (zoals de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid op 10/10).  
 Ploeg Zingeving inspireert groepen om mentaal welzijn bespreekbaar te maken. 
 

 

1. Aanwezigheid districtscommissarissen op vormingen over mentaal welzijn  

   30% van de (adjunct)- districtscommissarissen is aanwezig op een vorming over mentaal welzijn.  

2. Ondersteuningsaanbod rond mentaal welzijn voor (groeps)-leiding. 

   Elk jaar worden minstens vijf werkwinkels rond het thema mentaal welzijn gegeven. 

 

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €2 183  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €8 734  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

 

 

 

 

OD 3.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een integriteitsbeleid voor alle niveaus van haar beweging.  

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een aanspreekpunt integriteit. Deze taak wordt ingevuld door een 
pedagogisch stafmedewerker. 

 Alle pedagogisch stafmedewerkers kunnen ingezet worden in geval van integriteitssschendingen en 
worden daartoe intern opgeleid en geïnformeerd. 

 Integriteitsschendingen worden intern geregistreerd voor opvolging. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een integriteitsbeleid gericht op kwaliteit, preventie en reactie rond 

de 4 pijlers van ons integriteitsbeleid: agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten en 
discriminatie. 

 Het integriteitsbeleid wordt jaarlijks verfijnd door de API op basis van tendensen van het jaar voordien. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt haar API bekend en bereikbaar voor alle niveaus van de beweging. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt haar API expliciet open als meldpunt voor integriteitsschendingen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet vorming rond de 4 pijlers van het integriteitsbeleid. 
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1. Aanwezigheid van API en integriteitsbeleid 

   Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een API en een integriteitsbeleid. 
 

2. Verspreiding integriteitsbeleid 

   Elk jaar communiceert Scouts en Gidsen Vlaanderen minstens één keer over het integriteitsbeleid naar 
leiding en structuurvrijwilligers 
  

 

Personeelskost €13 103 0,18 VTE 

Werkingskosten €886  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €13 969  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

 

 

 

OD 3.3  
Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet een aanbod rond de leefwereld van de verschillende takken en zet in 
op het belang van emotionele en fysieke veiligheid. 

 

 De pedagogische commissie kijkt in samenwerking met de takploegen hoe ze leiding kunnen 
ondersteunen om binnen de leefwereld van hun tak emotionele veiligheid te waarborgen. 

 Tak- en themaploegen blijven groepen inspireren om diverse activiteiten te plannen met hun leden. 
 Tak- en themaploegen inspireren groepen, districten en gouwen rond nest- en patrouillewerkingen. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen verscherpt het pedagogisch kader rond de 3-jarenwerking en/of 

tussentakken en draagt deze uit naar haar groepen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen consolideert haar huidige tools rond emotionele veiligheid en zet extra 

in op de verspreiding hiervan. 
 Leiding gebruikt de Speel op Veilig als kader om activiteiten veilig op te bouwen. 

 

 

 

1. Inspanningen die tak- en themaploegen doen per scoutsjaar 
  De Pedagogische Commissie zet minstens één keer per jaar de pedagogie en leefwereld per tak centraal. 

 
2. Gebruik van Speel op Veilig, onze tool die specifiek inzet op veiligheid  

  De online ‘Speel op Veilig’ bereikt jaarlijks minstens 2300 (=⅕ van de leiding) unieke weergaven. 

 

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €4 718  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €11 269  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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OD 3.4  
Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen bij het opstellen en naleven van een gedragen alcohol- en 
drugbeleid en sensibiliseert hen rond het belang hiervan.  

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt groepen een kwaliteitsinstrument rond alcoholbeleid, BAR, aan.  
 Districtscommissarissen bespreken jaarlijks, minstens tijdens de kampkeuringen, het alcohol- en 

drugsbeleid in de groepen. 
 Districten geven vorming op maat van givers en jins rond alcohol. 
 (Groeps-)leiding wordt ondersteund om het draagvlak rond een alcohol- en drugbeleid te vergroten. 
 Gouwen, districten en ploegen stellen het goede voorbeeld en hebben een alcohol- en drugsbeleid dat 

ze actief uitdragen. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met externe partners en communiceert over hun tools. 
 Een pedagogisch stafmedewerker neemt deel aan de werkgroep Drugs In Beweging (DIB). 

 

 

1. Gebruik van BAR 

   50% van de districten bespreekt deze methodiek op hun districtsraad. 

 

 

Personeelskost €3 294 0,05 VTE 

Werkingskosten €239  

 Opbrengsten €51  
 Te financieren verschil €3 481  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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HET SPOOR VAN DE ZEBRA 

   -- IEDEREEN KAN ER BIJ, OVER INCLUSIE EN DIVERSITEIT -- 

 

 
De zebra is een zeer sociaal dier dat leeft op de uitgestrekte graslanden. Daarom volgen we het spoor van 
de zebra. 

‘Iedereen kan erbij’: dit stukje missie daagt Scouts en Gidsen Vlaanderen uit om een brede spiegel te zijn van 
onze samenleving. Richting 2030 willen we hier bewust sterk en doelbewust op inzetten. We identificeren 
drempels, werken ze weg of sjorren er een brug over. Voor wie aan scouting wil doen, bestaat er geen reden 
dat dat mag verhinderen. De beleving van scouting is betekenisvol en zingevend 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: handicaps zijn geen grenzen, geld is geen drempel, scouting eindigt 
waar racisme begint. Je bent wie je wordt en je mag zijn wat je voelt. 
 
 

SD 4 

 
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN GAAT OP ALLE NIVEAUS AAN DE 
SLAG OM DREMPELS IN HUN WERKING WEG TE WERKEN VOOR 
KINDEREN EN JONGEREN MET EEN CULTUREEL-ETNISCHE ACHTER-
GROND, EEN HANDICAP EN/OF EEN ARMOEDE-CONTEXT. 

 
We zetten stappen naar een meer diverse jeugdbeweging die een betere afspiegeling is van de huidige 
samenleving. We verlagen drempels voor drie specifieke doelgroepen. Via onze Akabe-werking, vinden 
jongeren met een handicap hun weg naar scouting. We hebben extra aandacht voor inclusieve werking en meer 
laagdrempelig zijn voor kinderen en jongeren met een cultureel-etnische achtergrond en/of in een armoede-
context.  
 
In een eerste stap onderzoeken en verduidelijken we drempels, en zorgen we ervoor dat de hele beweging deze 
drempels kent (OD 4.1). Daarnaast bieden we groepen, en onze bredere beweging, (nieuwe) tools aan om 
drempels te detecteren (OD 4.2) en weg te werken (OD 4.3). 
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OD 4.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt, informeert en sensibiliseert de beweging over de verschillende 
drempels in het jeugdwerk. 

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen sensibiliseert groepen over de meerwaarde van een diverse groep. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen brengt de meest voorkomende drempels in groepen en binnen haar 

structuur in kaart en ontwikkelt een planmatige aanpak om deze aan te pakken. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen focust jaarlijks op minstens twee verschillende drempels en zet 

hiervoor een communicatiecampagne op om groepen te informeren via verschillende kanalen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen voert in 2024 een onderzoek naar Quanta Costa?! De kost van 

scouting, deelt de resultaten en stelt op basis hiervan een actieplan op. 
 Ploeg Akabe en ploeg Diversiteit werken, ondersteund door een pedagogisch stafmedewerker, 

ieder jaar een vorming uit rond de meest relevante drempels, die vervolgens gegeven wordt op 
Herfstontmoeting en andere vormingsmomenten.  

 

 

1. Onderzoek met actieplan naar de kost van scouting Quanta Costa?! 

   In 2024 hebben we de resultaten en een actieplan van een grootschalig onderzoek naar de kost 
van scouting. 
  

2. Inspanningen van ploeg Diversiteit en ploeg Akabe 

   Jaarlijks zetten ploeg Diversiteit en ploeg Akabe in op minstens twee verschillende drempels die 
we versterken met specifieke vorming en/of uitgewerkte tools.  

 

 

Personeelskost €4 866 0,07 VTE 

Werkingskosten €8 342  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €13 208  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

 

 

OD 4.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen levert tools aan voor groepen en gouwen om drempels binnen hun werking te 
detecteren en weg te werken.  

 

 Via de verbondsraad en ploeg Diversiteit promoot Scouts en Gidsen Vlaanderen de huidige tools (De 
Uitwijker, Scouting op Maat ...). 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet tools voor AGC’s Diversiteit, akabegroepen en DC’s en 
ondersteunt hen om met concrete actiepunten binnen hun regio aan de slag te gaan. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt een projectmedewerker aan die een tool maakt om inclusie op 
een intersectionele manier duurzaam in te bedden in onze organisatie en groepen.  
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1. Bekendheid van bestaand ondersteuningsaanbod bij leiding 

   65% van de leiding kent ons aanbod aan sociale tegemoetkomingen. 

 

2. Gebruik van verminderd lidgeld 

   3,5% van de leden en leiding maakt gebruik van de optie verminderd lidgeld in de 
Groepsadministratie. 
  

 

Personeelskost €12 265 0,17 VTE 

Werkingskosten €8 556  

 Opbrengsten €102  
 Te financieren verschil €20 718  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

OD 4.3  
Scouts en Gidsen Vlaanderen inspireert en ondersteunt de beweging om drempels actief weg te werken.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen spoort blinde vlekken in Vlaanderen op en inspireert gouwen en 
districten om groepen inclusiever te maken en nieuwe groepen op te richten. 

 Het verbondsbestuur neemt acties om diversiteit in de organisatie en beweging te versterken.  
 Ploeg Diversiteit, ploeg Akabe en de AVC Diversiteit ondersteunen de adjunct-gouwcommissarissen en 

districtscommissarissen in het wegwerken van drempels bij groepen. 
 Ploeg Akabe ondersteunt groepen om inclusief te werken. 
 Ploeg Akabe en ploeg Vorming informeren en ondersteunen groepen rond het co-animatortraject.  
 Leiding kan op Herfstontmoeting en andere niet-meerdaagse vormingen deelnemen aan 

uitwisselingsmomenten of vorming over drempels binnen het jeugdwerk en hoe ze weg te werken. 
 Jaarlijks werken minstens tien gouwen mee aan de organisatie van Open Kamp in hun regio. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt acties om structureel racisme in de beweging weg te werken.  

 
 

 

1. Aantal gouwen met een adjunct-gouwcommissaris Diversiteit 

   Minstens tien gouwen (80%) hebben een adjunct-gouwcommissaris Diversiteit.  

2. Organisatie Open Kamp 
   Minstens tien gouwen (80%) werken mee aan de organisatie van Open Kamp.  
  

 

Personeelskost €5 677 0,08 VTE 

Werkingskosten €59 976  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €65 653  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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HET SPOOR VAN HET HERT  

   -- EEN KANS TOT GROEIEN, OVER KWALITEITSVOLLE LEIDING -- 

 

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. 

Scouting is niet mogelijk zonder inzet van jonge mensen in leiding. Geboren leiding of niet, gaandeweg 
ontdekken ze de vlag en de lading. Ze leren de methode van scouting kennen, de doelstellingen van onze 
beweging voor ogen houden en zowel energie, tact als bescheidenheid te verwerven in hun opvoedende rol. 
 
Hun inspiratie halen zij uit de sfeer en dynamiek van de leidingsploeg en uit vorming die Scouts en Gidsen 
Vlaanderen 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. 
 
 

SD 5 

 SCOUTSLEIDING ZIJN IS EEN MEERWAARDE VOOR JONGEREN 
WAARBIJ ZIJ HUN TALENTEN TEN VOLLE KUNNEN ONTPLOOIEN EN 
GROEIEN ALS LEIDING EN INDIVIDU. 

 
Deze strategische doelstelling bereiken we door leiding te versterken in hun groeitraject. Motivatie van leiding 
kwam als dé grootste uitdaging naar voor uit de bevraging voor Groepsleidingscongres 2020 (84% van de 
groepen zette dit in hun top 10). Met een groeikader voor leiding én vormingen die hierbij aansluiten, geven 
we leiding de kans om zich voluit te ontplooien in hun engagement (OD 5.1). Sterke leiding zorgt voor een sterke 
werking!  
 
Anderzijds zetten we in op talentenwerkingen en inspireren we leiding door hen tools via verschillende kanalen 
aan te reiken (OD 5.2). Om dit alles te versterken, stemmen we ons vormingsaanbod af op de noden van leiding. 
We werken drempels rond vorming weg en gaan actief aan de slag met noden en vragen voor nieuwe thema's 
(OD 5.3). 
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OD 5.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in op het groeitraject van leiding. 

 

 Ploeg Jins werkt een nieuwe methodiek uit en of zorgt voor de uitbreiding van de bestaande 
‘Hangmat-methodiek’, als reflectie voor jins en hun scoutsengagement. 

 De pedagogische ploegen creëren methodieken voor jins en laatstejaars leden over leiding worden.  
 De pedagogische commissie voorziet een groeikader voor leiding en jins, afgestemd op hun noden. 
 Het begrip ‘takleiding’ wordt gedefinieerd en opgenomen in het groeikader van leiding. 
 De publicatie Inleiding wordt herwerkt door Scouts en Gidsen Vlaanderen en herbergt het groeikader. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen ontwikkelt een toolbox en vorming voor het gebruik van deze groeikaders. 
 Gouwen en districten worden gevormd omtrent de inhoud van deze toolbox.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen past haar bestaande tool, de vrijwilligerscyclus, aan op basis van de 

groeikader en het gebruik ervan. 

 Ploeg Groepsleiding ontwikkelt een tool voor districtscommissarissen om jaarlijks aan de slag te gaan 
met het thema ‘motivatie van leiding’.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks meerdaagse geattesteerde vormingen, gevolgd door 
minstens 250 leden en/of leiding. 

o Minstens vijf vormingen voor het attest ‘Animator in het jeugdwerk’ 
o Minstens acht modules, waarvan drie Basisweekends en vijf Gilwells, voor het attest 

‘Hoofdanimator in het jeugdwerk’ 
o Minstens twee vormingen voor het attest ‘Instructeur in het jeugdwerk’ 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert jaarlijks niet-geattesteerde meerdaagse vormingen, om in te 
spelen op de noden van (toekomstige) leiding binnen hun groeitraject.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen evalueert telkens de vormingen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt groepsleiding, DC’s en structuurvrijwilligers in hun groeitraject 

door het organiseren van coachingavonden.  

 

 

1. Aantal groepen aanwezig bij cursussen die gebaseerd zijn op het groeikader 

  In 1/5 groepen volgt minstens één iemand van de leiding vorming waarin het groeikader vervat zit 
(Animator en Gilwell). 

 
2. Evaluaties leiding 

 65% van de deelnemers ervaart vorming als meerwaarde in haar groeitraject.  
 80% van de leiding vindt dat de vorming hem/haar een betere leid(st)er maakte.  
  
 

 

Personeelskost €99 440 1,39 VTE 

Werkingskosten €129 794  

 Opbrengsten €51 418  
 Te financieren verschil €177 816  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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OD 5.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een aanbod rond talentenwerking. 

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in elke uitgave van haar ledentijdschrift een bestaande tool rond 
talentenwerking in de kijker.  

 Takploegen voorzien, ondersteund door een pedagogisch stafmedewerker, een specifiek aanbod voor 
leiding over hoe ze hun leeftijdsgroep inspraak kunnen geven in activiteiten.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt ‘Comfort-stretch-paniek’ bekend op groepsniveau, zodat leiding 
leden gepast uitdagen om zich te ontplooien. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet en verspreidt een talententool om op groepsniveau te gebruiken. 

 

1. Communicatie rond talentenwerking 

   Het aanbod rond talentenwerking wordt jaarlijks verspreid naar leiding en structuurvrijwilligers via 
minstens drie kanalen. 
  

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €2 721  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €9 272  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

OD 5.3  
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt vormingen aan die inhoudelijk aansluiten op de noden van leiding. 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ontwikkelt een vorming over constructief feedback geven aan 
medeleiding o.b.v. input uit het onderzoek voor Groepsleidingscongres 2020.  

 AGC’s Vorming organiseren werkwinkels op gouwniveau in samenwerking met gouw en ploeg Vorming. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert de mogelijkheid tot uitwisseling tussen groepen om good 

practices te delen. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen verlaagt drempels voor leiding om deel te nemen aan vorming. 
 Gouwen en ploegen organiseren animator- en hoofdanimatortrajecten op regionaal niveau. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt hoe haar leermiddelen worden gebruikt. Dit vertaalt zich in 

een onderzoek naar het competentieniveau van leiding op dit moment. 
 Scouts en Gidsen zorgt ervoor dat haar werkwinkeldatabank steeds up-to-date is en dat leiding 

gemakkelijk vormingen en tools vindt als antwoord op noden. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen evalueert of de vorming een antwoord is op een nood van leiding.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt specifieke vorming voor akabeleiding. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt specifieke vorming voor leiding van zeescoutinggroepen. 

 

1. Tevredenheid van deelnemers over vorming 

   65% van de deelnemers gaf aan dat vorming hen iets nieuws leerde. 
   65% van de deelnemers gaf aan dat vorming overeenkwam met wat ze ervan hadden verwacht. 

  

 

Personeelskost €20 150 0,28 VTE 

Werkingskosten €84 719  

 Opbrengsten €8 962  
 Te financieren verschil €95 907  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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HET SPOOR VAN DE BEVER  

   -- SAMEN STERK, OVER DE OMKADERING VAN GROEPEN -- 

 

 
De bever is sociaal en kent weinig vijanden. Daarom volgen we het spoor van de bever. 

Een scoutsgroep steunt zowel op elkaar, 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 handvatten om onze groepen in het zadel en op de pedalen 
te houden bij alles wat ze doen of laten. 
 
 

SD 6 
 SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN HEEFT STERKE GROEPEN, WAAR 

PEDAGOGISCHE KWALITEIT CENTRAAL STAAT. 

 
Een groep draaiende houden, is veel meer dan activiteiten voor leden voorzien. De vele extra’s die erbij horen, 
vormen uitdagingen voor leiding. Daarom focussen we binnen deze doelstelling op de omkadering en 
ondersteuning van groepen, zodat er voor hen voldoende ruimte is om een straf pedagogisch verhaal te 
schrijven. We omkaderen en ondersteunen op vlak van administratie en organisatie (OD 6.1). Bovendien 
besteden we extra aandacht aan nieuwe en grote groepen (OD 6.4) en blijven we attent dat deze ondersteuning 
inspeelt op de effectieve noden van groepen (OD 6.5 en OD 6.6). Structuurvrijwilligers nemen het leeuwendeel 
van ondersteuning op zich. Zij vertalen de pedagogie en voorzien beheersmatige omkadering. Daarom zetten 
we in op vrijwilligersbeleid op dit niveau (OD 6.2). Vrijwilligers die zich gesterkt voelen en zich kunnen 
ontplooien in hun engagement, bieden deze ondersteuning ook beter. Districten zijn de rechtstreekse link 
tussen het verbond en de groepen. Daarom consolideren we verder de inzichten, die we gedurende de 
voorgaande beleidsperiode onderzochten en vastnamen, rond het versterken van districten (OD 6.3).  
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OD 6.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt haar groepen hedendaagse tools aan die ervoor zorgen dat 
administratieve en organisatorische taken vlot verlopen.  

 

 

 Op het nationaal secretariaat werken personeelsleden aan boekhouding, informatica, verzekeringen 
voor leden en boten, beheer en administratie, evenementen en gegevensbescherming ter 
ondersteuning van de organisatorische werking van haar groepen. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft een dienst Kennisbeheer.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen beantwoordt in een aparte mailbox administratieve vragen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in op verspreiding van bestaande ondersteunende administratieve 

tools via districtscommissarissen, online vormingen, website en Over & Weer. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in op het gebruiken van digitale tools om groepen te ondersteunen 

bij hun administratieve taken.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen verspreidt actief de handleiding rond het gebruik van de 

groepsadministratie en organiseert (digitale) werkwinkels/platformen om vragen te beantwoorden. 

 

 

 

1. Tevredenheid van leiding over tools  
   75% van de leiding is tevreden over de administratieve tools die worden aangeboden. 
 
2. Verwerking (en verwerkingssnelheid) van e-mails met vragen 
   Alle administratieve vragen worden via een aparte mailbox beheerd en beantwoord. 
   90% van deze mails worden binnen de week verwerkt. 

 

 

Personeelskost €1 352 406 18,91 VTE 

Werkingskosten €1 555 498  

 Opbrengsten € 3 394 787  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld en subsidies van DAC, sociale maribel en VIA-middelen 

 

 

 

OD 6.2  
De vrijwilligerscylus dient als leidraad voor de ondersteuning van structuurvrijwilligers.  

 

 

 De AVC Vrijwilligersbeleid inspireert structuurvrijwilligers om binnen hun eigen werking met de 
vrijwilligerscyclus aan de slag te gaan.  

 De AVC Vrijwilligersbeleid waakt over de uitwerking en verspreiding van de vrijwilligerscyclus zodat 
deze meer en bewuster wordt gebruikt. 

 Structurenteam maakt een onepager over het gebruik van de vrijwilligerscyclus, met praktische tips.  
 De pedagogische staf gebruikt de vrijwilligerscyclus als leidraad voor de ondersteuning van 

structuurvrijwilligers.  
 

 

1. Onthaal, evaluatie en bedanking van structuurvrijwilligers 
   75% van de vrijwilligers wordt onthaald, evalueert hun afronding en wordt bedankt aan de hand van 
de vrijwilligerscyclus 
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Personeelskost €30 225 0,42 VTE 

Werkingskosten €29 300  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €59 525  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

OD 6.3  
Scouts en Gidsen Vlaanderen consolideert het werk van de vorige beleidsprioriteit "sterke districten".  

 

 

 Een pedagogisch stafmedewerker neemt jaarlijks minstens drie initiatieven met als doel het 
rechtstreeks versterken van districten. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt gouwvoorzitters jaarlijks met minstens drie initiatieven in 
hun coachende rol naar districtscommissarissen toe. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft jaarlijks aan alle (nieuwe) districtscommissarissen een 
onthaalbrochure en biedt tools en vormingen aan op maat van districtscommissarissen.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt districtscommissarissen bij de kampkeuring door een 
checklist en een online formulier aan te bieden. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen versterkt districtscommissarissen om een oplossingsgerichte houding 
aan te nemen. Dit door coaching, vorming, DC Going en DC Doing te organiseren.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen faciliteert actief uitwisseling tussen districten onderling en met andere 
structuren van de beweging.  

 AGC’s en districtscommissarissen zetten in op samenwerking omtrent pedagogische thema’s. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen zorgt ervoor dat gouwen toegang hebben tot de voor hun werking 

noodzakelijke infrastructuur. 

 

 

 

1. Vorming op maat van districtscommissarissen 

   Jaarlijks zijn er minstens drie groei- en leermomenten voor districtscommissarissen. 
  
2. Zelfreflectie van districtscommissarissen 
  50% van de districtscommissarissen kennen hun rol, hun sterktes en hun zwaktes. 
 
 

 

Personeelskost €32 939 0,46 VTE 

Werkingskosten €2 386  

 Opbrengsten €512  
 Te financieren verschil €34 813  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
    
 Personeelskost €0  
 Werkingskosten €112 041  
 Opbrengsten €40 316  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld 
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OD 6.4  
Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt grote en nieuwe groepen om een pedagogisch kwaliteitsvolle 
werking uit te bouwen.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt elk jaar een overzicht van de ledencijfers (Orakel) en 
ondersteunt districtscommissarissen om hier met hun groepen mee aan de slag te gaan. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt de impact van grote groepen en formuleert een actieplan.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert districtscommissarissen om aan de slag te gaan met 

bestaande tools (Future proof, Groep onder de Loep) of nieuwe tools op basis van de noden. 
 Een pedagogisch stafmedewerker ondersteunt nieuwe groepen om een kwaliteitsvolle werking uit te 

bouwen.  

 

1. Onderzoek naar impact van groepsgrootte op pedagogische kwaliteit  
   Scouts en Gidsen Vlaanderen voert eenmalig tijdens deze beleidsperiode een onderzoek naar de 
impact van groepsgrootte op pedagogische kwaliteit. 
 
2. Verspreiding van tools bij groepen 
   20% van de districten bespreekt bestaande en of nieuwe methodieken op districtsraden. 

 

 

Personeelskost €19 763 0,28 VTE 

Werkingskosten €1 432  

 Opbrengsten €307  
 Te financieren verschil €20 888  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

 

OD 6.5  
Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt ondersteuning die inspeelt op noden van groepen.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen door middel van een permanentiesysteem. 
 De pedagogische staf heeft een permanentiesysteem waarmee zij o.a. een 24-uursondersteuning 

biedt voor groepen in noodsituaties. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt de (groot)stedelijke groepen via een stadsondersteuner 

in Antwerpen, Brussel en Gent. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft themaploegen ter ondersteuning van de beweging (ploeg 

Zeescouting, ploeg Technieken, ploeg Informatica). 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet een avontuurlijk aanbod voor givers (SOLL). 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft beleidsvergaderingen ter ondersteuning van de beweging 

(verbondsraad, verbondsbureau, verbondsbestuur, beheerscommissie, pedagogische commissie en 
de verbondscommissie) 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft themaploegen ter ondersteuning van de beweging. 
 

 

 

1. Bijeenkomsten verbondsraad  

   De algemene vergadering van Scouts en Gidsen Vlaanderen komt jaarlijks 4 keer samen. 

2. Bijeenkomsten nationale beleidsvergaderingen  

   De nationale beleidsvergaderingen komen elk jaar minstens 9 keer per jaar samen. 
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Personeelskost €136 931 1,92 VTE 

Werkingskosten €14 941  

 Opbrengsten €125 974  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via subsidies van Gent, Antwerpen, Brussel en lidgeld 

  
 Personeelskost €26 205 0,37 VTE 
 Werkingskosten €87 876  
 Opbrengsten €11 755  
 Te financieren verschil €102 326  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

  

OD 6.6  
Scouts en Gidsen Vlaanderen stemt haar communicatie qua inhoud en kanalen af op de noden van haar 
groepen en biedt ruimte voor groepsinspraak. 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt aan een vervolg voor Bevragen om te behagen: een onderzoek 
naar communicatienoden van groepen. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen evalueert haar eigen inspraakmechanismen om zicht te krijgen op hoe ze 
groepen bereikt en hoe groepen haar vinden.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert tijdens deze beleidsperiode een Groepsleidingscongres ter 
versterking van groepsinspraak en uitwisseling. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen experimenteert met verschillende communicatiekanalen die aansluiten 
op de leefwereld van leden en leiding. 

 Een pedagogisch stafmedewerker ontwikkelt samen met vrijwilligers het ledenblad Krak?Boem!, 
afgestemd op de leefwereld van leden. 

 Een pedagogisch stafmedewerker ontwikkelt samen met vrijwilligers het leidingtijdschrift Over & 
Weer, afgestemd op de leefwereld van leiding. 
 

 

1. Onderzoek naar communicatienoden van groepen  

   Scouts en Gidsen Vlaanderen doet minimaal één onderzoek naar de inhoud en vorm van 
communicatie waar leiding nood aan heeft. 

2. Hoeveelheid directe communicatie die aansluit op de leefwereld van leden  

   Jaarlijks verzendt Scouts en Gidsen Vlaanderen 4 keer het ledenblad Krak?Boem! naar alle leden.  
 

 

Personeelskost €97 112 1,36 VTE 

Werkingskosten €131 805  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €228 917  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

    
 Personeelskost €20 772 0,29 VTE 
 Werkingskost €15 018  
 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld 
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SD 7 
 

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN HEEFT WINKELS TER 
ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE GROEPEN. 

 

 

Personeelskost €704 220 9,65 VTE 

Werkingskosten €1 633 982  

 Opbrengsten €2 307 125  

 Te financieren verschil NVT  

 Financiering via winkels 

 

 

 

SD 8 
 

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN HEEFT JEUGDVERBLIJVEN TER 
ONDERSTEUNING VAN DE LOKALE GROEPEN. 

 

 

Personeelskost €1 805 068 30,98 VTE 

Werkingskosten €1 893 645  

 Opbrengsten €3 698 714  

 Te financieren verschil NVT  

 Financiering via jeugdverblijven 
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HET SPOOR VAN DE KIKKER  

   -- SPELEN, OVERAL BOVENAL, OVER DUURZAME SPEELRUIMTE -- 

 

De kikker is gezellig. Hij is doorgaans levendig en monter. De kikker bezit een goed onderscheidings-
vermogen, is sociaal en kent weinig vijanden. Daarom volgen we het spoor van de kikker. 

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. 
 
 

SD 9 

 GROEPEN HEBBEN TOEGANG TOT DUURZAME SPEELRUIMTE, ZOWEL 
IN EEN KWALITEITSVOL, TOEGANKELIJK LOKAAL ALS GROENE 
SPEELRUIMTE DAARROND.  

 

De speelomgeving is een belangrijke factor in het plezier en de meerwaarde die scouting biedt. Met natuur als 
onze troef, motiveren we groepen om aan de slag te gaan met hun omgeving. We helpen groepen die hun 
speelruimte willen vergroenen (OD 9.1). Ook streven we naar kwaliteitsvolle lokalen, door hier meer 
ondersteuning voor aan te bieden (OD 9.2). 
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OD 9.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen die werk willen maken van meer (groene) speelruimte in 
de omgeving.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat partnerschappen rond meer ruimte voor natuur en kinderen en is 
lid van netwerken rond groene speelruimte op nationaal en regionaal niveau. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen komt actief en openlijk op voor meer groen in Vlaanderen.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen sensibiliseert en promoot het maatschappelijke belang van gedeelde 

ruimte en samenwerking. 
 Ploeg Ecologie inspireert groepen om te werken aan het goed beheer van groene speelruimte in hun 

omgeving.  
 Scouts en Gidsen Vlaanderen voorziet ondersteunend materiaal om het belang van (groene) 

speelruimte aan te kaarten bij het lokaal bestuur. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen zorgt voor een gecentraliseerde bosaanvraag in Wallonië voor groepen 

op kamp om groepen in en rond de juiste speelzones te laten spelen. 

 

 

 

1. Inspanningen ploeg Ecologie aan de hand van vorming, communicatie en/of behandeling van vragen  
   Jaarlijks worden groepen op minstens twee verschillende manieren ondersteund en/of geïnspireerd.  
 
2. Partnerschap rond ecologie en/of speelomgeving 
   Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft minstens één partnerschap rond ecologie en/of speelomgeving. 

  

 

 

Personeelskost €13 103 0,18 VTE 

Werkingskosten €866  

 Opbrengsten €0  

 Te financieren verschil €13 969  

 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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OD 9.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen bij hun zoektocht naar en behoud van een veilig en 
duurzaam lokaal.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat aan de slag met het project Goed contract voor elke groep. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen hervormt huidige kwaliteitsinstrumenten rond een veilig en duurzaam 

lokaal, met onderverdeling in thema’s over infrastructuur, om ondersteuning op maat aan te bieden. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert groepen om driejaarlijks het Lokalenvisum in te vullen. 
 Ploeg Lokalen maakt haar aanbod bekend bij gouwen en districten, zodat groepen makkelijk hun weg 

vinden voor die ondersteuning. 
 Ploeg Lokalen ondersteunt en inspireert groepen met (ver)bouwplannen. 
 Ploeg Lokalen ondersteunt en inspireert groepen om aan de slag te gaan met infrastructuurthema’s 

zoals brandveiligheid, hygiëne, ongediertebestrijding, duurzaamheid, toegankelijkheid … 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt nieuwe groepen bij de zoektocht naar een lokaal. 

 

 

 

1. Inspanningen ploeg Lokalen aan de hand van vorming, communicatie en/of behandeling van vragen  
   Jaarlijks worden groepen op minstens twee verschillende manieren ondersteund en/of geïnspireerd.  
 
2. Gebruik van het Lokalenvisum 
   30% van de groepen vernieuwt iedere drie jaar het Lokalenvisum. 
 

 

 

 

 

Personeelskost €13 103 0,18 VTE 

Werkingskosten €2 366  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €15 469  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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HET SPOOR VAN DE ZWAAN  

   -- MET TROTS, OVER IMPACT EN IMAGO -- 

 

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. 

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 en worden we 
als scouts graag gezien. 
 

SD 10 

 DE GROEPEN VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN NEMEN ACTIEF 
EEN SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ROL OP IN DE BUURT EN DE 
GEMEENTE. 

 

Scouts en gidsen richten de werking van hun groep ook naar de buitenwereld. Deze strategische 
doelstelling focust op de rol die groepen opnemen binnen de buurt en omgeving. Zowel op ecologisch 
als op sociaal-maatschappelijk vlak. We ijveren naar groepen met een positief imago, die betrokken 
zijn in hun omgeving (OD 10.1) en zich inzetten op ecologisch vlak (OD 10.2). 
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OD 10.1  
Groepen zijn betrokken in de lokale gemeenschap en werken aan een positief imago.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt welke overlast er in de buurt van scoutsgroepen voorkomt en 
zoekt naar werkbare oplossingen.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert groepen om een samenwerking aan te gaan met de jeugddienst 
en andere jeugdwerkingen in de buurt en of gemeente. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt partnerschappen uit met organisaties die bijdragen aan een 
duurzame omgeving. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen sensibiliseert groepen over het belang van een positief kamp-klimaat met 
de lokale gemeenschap. 

 Via communicatiemiddelen inspireert, ondersteunt en enthousiasmeert Scouts en Gidsen Vlaanderen 
de groepen over de basispijler ‘Dienst’. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen spoort groepen aan iets terug te doen voor de gemeenschap.  
 Uit het voortraject van het Groepsleidingscongres 2020 bleek de nood aan richtlijnen van Scouts en 

Gidsen Vlaanderen over uitgaan in uniform. Ze voorziet en verspreidt een kader hierover.  
 

 

1. Beoordeling lokale gemeenschap  
   50% van de groepen heeft een positief imago in zijn gemeente.  
 
 

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €29 733  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €36 284  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

 

OD 10.2  
Groepen gaan actief aan de slag om ecologische uitdagingen in de buurt aan te pakken.  

 

 

 De ploegen van Scouts en Gidsen Vlaanderen inspireren groepen om actief aan de slag te gaan met 
ecologische uitdagingen. 

 Ploeg Ecologie zoekt een lijn in de uitdagingen van groepen en speelt hierop in bij het maken van 
(communicatie)producten en -tools. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelt en deelt ‘best practices over ecologie’ van groepen om andere 
groepen te inspireren.   
 

 

1.Aantal good practices van groepen die door ploeg Ecologie worden gedeeld 
   Jaarlijks worden er minstens 4 good practices van groepen gedeeld via ploeg Ecologie  
 

 

 

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €3 233  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €9 784  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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SD 11 

 
SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN WERKT AAN KWALITEITSVOLLE 
COMMUNICATIE NAAR BETROKKENEN WAARIN ZE DE MEERWAARDE, 
EIGENHEID EN WAARDEN VAN SCOUTING BENADRUKT. 

 
We zijn trots op de meerwaarde die scouting biedt, en daarom ondersteunen we groepen in de communicatie 
hiervan en het opstellen van een communicatiebeleid (OD 11.2). Op die manier slagen groepen erin onze 
eigenheid en waarde in de kijker te zetten (OD 11.1).  

 

OD 11.1  
Communicatie van groepen benadrukt de meerwaarde, eigenheid en waarden van scouting.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt een gespreksgids Goed contact met elke buur uit om dit thema te 
bespreken tijdens gouw- en districtsraden. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ontwerpt een sjabloon voor groepen met tips om scouting bekend te 
maken in de buurt. Hier benadrukt zij de meerwaarde van scouting en de groep. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen promoot scouting als een relevante vrijetijdsbesteding en maakt hiervoor 
een mediacampagne waarbij ze de meerwaarde en eigenheid van scouting met beelden benadrukt.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt hulpmiddelen aan om jeugddiensten en gemeentebesturen het 
belang van haar groepen te tonen. De meerwaarde voor de gemeenschap plaatst ze voorop. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt zich zichtbaar als relevante jeugdbeweging door jaarlijks mee de 
organisatie van Dag van de Jeugdbeweging te ondersteunen. 

 Gouwen en districten ondersteunen groepen op regionaal niveau. 

 

 

1. Inschatting van kwaliteit van externe communicatie van groepen  
   30% van de groepen communiceert actief naar anderen over de (meer)waarde van scouting. 
 

 

 

Personeelskost €6 551 0,09 VTE 

Werkingskosten €433  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €6 984  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

    
 Personeelskost €0  
 Werkingskosten €29 300  
 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld 
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OD 11.2  
Scouts en Gidsen Vlaanderen helpt groepen bij een intern en extern communicatiebeleid.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen bij het uitwerken van goede communicatie 
(middelen, kanalen ...) en kennisbeheer binnen de groep. . 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen verspreidt de brochure 'Omgaan met ouders'. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen laat leiding kennismaken met verwachtingen van ouders. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen om (sociale media)kanalen te gebruiken voor 

ouders, buren, geïnteresseerden ... 

 

 

 

1. Aanbod van tools/advies voor goede communicatie 
   Elk jaar wordt één tool of communicatie met tips gedeeld met groepen rond interne communicatie.  

 

 

Personeelskost €178 403 2,50 VTE 

Werkingskosten €25 302  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €203 706  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 
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SD 12  
SCOUTS EN GIDSEN BEÏNVLOEDEN HET BELEID.  

 
Als koepelorganisatie dragen we onze waarden uit en werken we constructief aan de maatschappij. We nemen 
onze verantwoordelijkheid en wegen op beleid. Ook versterken we onze beweging door een actief netwerk te 
onderhouden zowel binnen het jeugdwerk als met organisaties die complementair zijn aan de onze (OD 12.1). 

 

OD 12.1  
Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft invloed op het beleid en netwerkt op verschillende niveaus.  

 

 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid van JOS, bovenlokale jeugdwerkoverleg-platformen en 
werkgroepen. 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid en medeorganisator van de Gidsen- en Scoutsbeweging in België 
(GSB). 

 Scouts en Gidsen Vlaanderen is lid van WOSM en WAGGGS. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt deel aan de organisatie van de Wereldjamboree 2023. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met De Ambrassade. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen is vertegenwoordigd in de Commissie Jeugdwerk. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen schrijft een memorandum voor de Vlaamse verkiezingen van 2024. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt een tool uit om groepen te ondersteunen bij het schrijven van een 

memorandum voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen verkent voortdurend nieuwe partnerschappen. 
 Scouts en Gidsen Vlaanderen stimuleert de deelname van vrijwilligers aan internationale events en 

conferenties. 

 

 

 

1. Netwerken en lidmaatschap bij externe organisaties 
   Scouts en Gidsen Vlaanderen is actief lid van WOSM, WAGGGS en GSB.  
   Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt deel aan JOS en bovenlokale jeugdwerk-overlegplatformen 
 
2. Deelname aan overleg jeugdsector  
   Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt deel aan 75% van de vergaderingen van de Commissie Jeugdwerk. 

 

 

 

Personeelskost €13 103 0,18 VTE 

Werkingskosten €2 749  

 Opbrengsten €0  
 Te financieren verschil €15 851  
 Financiering via subsidie Departement Cultuur Jeugd Media 

    
 Personeelskost €24 095 0,34 VTE 
 Werkingskosten €114 087  
 Opbrengsten €1 792  
 Te financieren verschil NVT  
 Financiering via lidgeld 
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EN OOK NOG DIT … 
SAMENWERKING EN NETWERKING 

VLAAMSE CONTEXT 
In het jeugdwerk is samenwerking een evidentie, zeker tussen verschillende jeugdbewegingen. We zien elkaar 
op regelmatige basis in de Commissie Jeugdwerk en het JOS. Als jeugdbeweging vertegenwoordigen we hier, 
zoals altijd en overal, de stem van kinderen en jongeren. In specifieke werkgroepen en platformen van De 
Ambrassade zetten we samen  jeugd, jeugdwerk, jeugdinformatie en jeugdbeleid op de kaart. Op die manier 
versterken we de positie van kinderen en jongeren in onze samenleving, en hebben we impact op hun 
levenskwaliteit.  

 
De negen Vlaamse jeugdbewegingen komen jaarlijks zes tot acht keer samen. Op die momenten doen we aan 
intervisie van coördinatoren, wisselen expertise uit en starten waar nodig werkgroepen op om specifieke 
jeugdbeweging thema’s uit te diepen en te behartigen. Dankzij dit overlegorgaan nemen we samen 
standpunten in of werken we projecten uit over kampen, ecologie, rouwbegeleiding,… De meest in het oog 
springende samenwerking is er eentje van formaat: Dag van de Jeugdbeweging. Elk jaar zijn er meer dan 
honderden acties in heel Vlaanderen en Brussel, waar leiding uit verschillende jeugdbewegingen samenwerkt 
om hun leden bij elkaar te brengen.  

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt binnen de jeugdsector niet alleen samen met de andere jeugdbewegingen, 
maar ook met relevante partners binnen en buiten de jeugdsector. Zo is er onze samenwerking met Wegwijzer 
vzw, om de groepen die op buitenlands kamp gaan te informeren, en met JINT vzw, in de ondersteuning van 
aanvragen in het Erasmus+-programma. Er zijn samenwerkingen rond de actie ‘Goe Gespeeld!’ in het 
uitbouwen van een brede maatschappelijke beweging rond spelen. Verder draagt Scouts en Gidsen Vlaanderen 
ikorganiseer.be mee uit, een informatiewebsite van Formaat ter ondersteuning van jonge organisatatoren om 
muziekevenementen te organiseren. Scouts en Gidsen Vlaanderen start ook nieuwe partnerschappen zoals met 
De Aanstokerij en verkent daarnaast voortdurende nieuwe mogelijke samenwerkingen.   

 

IN BELGIË 
Niet alleen in Vlaanderen werkt Scouts en Gidsen Vlaanderen samen met andere organisaties. De Gidsen- en 
Scoutsbeweging in België (GSB) is een nationaal overlegorgaan tussen de vijf scouts- en gidsenassociaties 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) zijn twee vrijwilligers van Scouts en Gidsen Vlaanderen die ons 
vertegenwoordigers naar de wereldbewegingen van scouting. Ze nemen deel aan uitwisselingsvergaderingen 
op GSB-niveau. De IC’s bepalen in die vergadering het beleid en de stem van GSB, naar aanleiding van 
bijvoorbeeld de Europese of Wereldconferenties van WOSM of WAGGGS. Als GSB wegen ze op deze 
wereldbewegingen en zetten ze in op de samenwerking tussen beide associaties, waarbij de uitwisseling binnen 
België dan weer op elkaar wordt afgestemd. Dit kan gaan over een gezamenlijk project om vrijwilligers van 
verschillende associaties met elkaar in contact te brengen, over verschillende thema’s als zingeving, actief 
burgerschap, diversiteit en inclusie, jongeren als leiding en het pedagogisch programma. 
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INTERNATIONAAL  
In Europa en op wereldniveau wordt er samengewerkt tussen de scoutsassociaties. Scouts en Gidsen 
Vlaanderen is dus lid van GSB, en daarmee ook van de Europese- en wereldbewegingen WOSM (World 
Organisation of the Scout Movement) en WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 
Wereldwijd brengen zij alle scouts en gidsen samen. 

 
Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt actief deel aan de statutaire vergaderingen van de Europese en 
wereldkoepels van ‘scouting and guiding’. Ze ontmoet andere scoutsassociaties tijdens werkgroepen en 
vormingen en op regionale of thematische netwerken. Voorbeelden hiervan zijn zingeving, diversiteit, 
internationalisering, solidariteit, informatica, jeugdverblijven. Er zijn ook enkele grote projecten op 
wereldniveau, waaronder Roverway, Rovermoot, Jamboree … Scouts en Gidsen Vlaanderen neemt vaak een 
actieve rol op in het organiserend comité van deze evenementen. De volgende Jamboree die Scouts en Gidsen 
Vlaanderen zal ondersteunen zal plaatsvinden in 2023 in Zuid-Korea.  

 

SAMENWERKING EN NETWERKEN DOOR LOKALE GROEPEN 
Niet alleen vrijwilligers en personeelsleden zijn met internationale samenwerkingen bezig. Veel lokale groepen 
gaan op buitenlands kamp. Ploeg Internationaal sensibiliseert groepen om van dit buitenlands kamp een 
interculturele uitwisseling te maken door samen te werken met een lokale scoutsgroep.  

 
Een ander noemenswaardig project is Era-scouts, een aanmoediging aan scouts die gedurende lange(re) tijd in 
het buitenland zijn om tijdens hun verblijf in het buitenland mee te draaien in een lokale scoutsgroep. Intenser 
kan een onderdompeling in een andere cultuur niet zijn. 

 

SAMENWERKING EN NETWERKEN BUITEN DE SCOUTS- EN JEUGDBEWEGING-CONTEXT 
Naast de vele interne samenwerkingen die scouts verbonden houdt met elkaar, is ook de samenwerking tussen 
verenigingen op gemeentelijk niveau belangrijk. Het contact dat groepen hebben met eventuele stakeholders 
is een van de prioriteiten die in het doelstellingenkader werden aangereikt. Groepen zetelen in een jeugdraad, 
onderhouden contacten met buurt en gemeente en met andere verenigingen. Ze organiseren een vzw die 
verrijkend kan zijn in de omgeving. Groepen maken deel uit van een gemeenschap in hun eigen buurt. Op 
verschillende niveaus proberen scouts- en gidsengroepen een meerwaarde te vormen in hun omgeving, 
waardoor zij ook hier een netwerk en samenwerkingsmogelijkheden creëren.  

 

LINK MET HET DOELSTELLINGENKADER 

SD 12 “Scouts en gidsen beïnvloeden het beleid”, handelt specifiek over de invloed van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en het bereik buiten de eigen organisatie. OD 12.1 draagt hier aan bij: “Scouts en Gidsen Vlaanderen 
heeft invloed op het beleid en netwerkt op verschillende niveaus.”  

 
Ook enkele andere SD’s en OD’s kunnen niet bereikt worden zonder de nodige netwerken en samenwerking 
binnen jeugdsector, organisaties en de ruimere gemeentelijke context. 

 
 (OD 9.1) Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen die werk willen maken van meer (groene) 

speelruimte in de omgeving.  
 (OD 9.2) Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteunt groepen bij hun zoektocht naar en behoud van een 

veilig en duurzaam lokaal.  
 (OD 10.1) Groepen zijn betrokken in hun lokale gemeenschap en werken aan een positief imago. 
 (OD 10.2) Groepen gaan actief aan de slag om ecologische uitdagingen in de buurt aan te pakken.
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BEREIK VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN GROEIT  

Scouts en Gidsen Vlaanderen kent sinds 2010-2011 een sterk stijgend ledenaantal. Vorig werkjaar hadden we 
84 379 leden, wat een (voorlopig) hoogtepunt is voor onze beweging! De stijging is zowel bij leden als bij 
leiding te zien, wat een gezond pedagogisch evenwicht in onze groepen ten goede komt. 

 

 
 

 

Sinds het stopzetten van dubbele groepsnummers in 2016-2017, waardoor het groepenaantal lager kwam te 
liggen, zien we het aantal groepen jaarlijks stijgen.  Omdat we geloven in een goed evenwicht in elke groep, 
volgen we Het spoor van de bever (OD 6.4)  en blijven we de opstart van nieuwe groepen actief ondersteunen.  
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Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft ook een apart aanbod ‘Zeescouting’. Het aantal leden is afgelopen 
beleidsperiode gestagneerd, maar bereikte afgelopen werkjaar opnieuw een (voorlopig) hoogtepunt van 
1.126  leden.  
 

 

 

SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN WERKT AAN DIVERSITEIT  

Scouts en Gidsen Vlaanderen spant zich in om kinderen en jongeren met een handicap en maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en jongeren te bereiken. Het ledenaantal in de Akabewerkingen blijft jaarlijks stijgen, zowel 
bij leden als bij leiding met een handicap.  

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

- Elk jaar stijgt het aantal leden en leiding die beroep doen op Verminderd Lidgeld. 
- Ook het aantal leden en groepen met Fonds op Maat: stijgt jaar na jaar.  
- We merken op dat het aantal leden en leiding constant blijft voor Open Kampen. 
- Uniform op Maat is nieuw sinds 2019  
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SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN HEEFT GEVORMDE LEIDING?! 

Scouts en Gidsen Vlaanderen organiseert zowel meerdaagse als kortere vormingen, zowel geattesteerde als 
niet-geattesteerde vormingen. We beseffen dat we nog groeimarge hebben bij het bereik van ons 
vormingsaanbod, maar dat is dan ook exact waar we ons  de komende beleidsperiode op focussen binnen de 
doelstellingen die horen bij het spoor van het hert (kwaliteitsvolle leiding).  
 
Onze huidige vormingscijfers omvatten niet alle niet-geattesteerde werkwinkels die gegeven worden. We 
ontwikkelen momenteel een allesomvattende meetmethode.  
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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 vorm van discriminatie. Voor Scouts 
en Gidsen Vlaanderen is werken aan diversiteit en gelijke kansen prioriteit. We kijken met openheid en respect 
naar wat er binnen en buiten de beweging leeft. We erkennen dat er nog leemtes zijn in de kennis van de wereld 
rondom ons, maar via experiment, uitwisseling en samenwerking leren we constant bij.  

IMPLEMENTATIE BINNEN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 

Ploeg Diversiteit (vrijwilligers, ondersteund door een stafmedewerker) behartigt het thema ‘gelijke kansen’. De 
ploeg bestaat uit werkgroepen die werken rond verschillende thema’s zoals gender en seksualiteit, sociale 
uitsluiting en diverse etnische achtergronden. Daarnaast werkt ploeg Akabe specifiek rond scouting voor 
personen met een handicap.  

 
Gouwen hebben een AGC Diversiteit, AGC Open Kamp en een AGC Akabe en vormen de link tussen de ploegen 
en lokale groepen. Enerzijds brengen zij ideeën vanuit groepen en anderzijds maken zij projecten van ploegen 
bekend bij groepen. Zo hebben groepen inspraak in het beleid van ploegen, en dus op de beweging.  

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, en competenties die reeds binnen de organisatie aanwezig zijn, 
gerichter inzetten. Persoonlijke creativiteit, initiatief, ervaringen en achtergrond vormen een belangrijke 
inspiratiebron. Scouts en Gidsen Vlaanderen is een werkplek waar visies, meningen en ervaringen 
samenkomen, maar waar vooral ruimte is voor dialoog en ruimte voor persoonlijk initiatief en leren.  

VISIE OP EN WERKING VAN HET GELIJKEKANSENBELEID 

* Van onder en van boven. Scouts en Gidsen Vlaanderen maakt een onderscheid tussen diversiteit die van 
onderuit groeit: alle acties, ideeën en vragen die ontstaan bij leiding en leden zelf, en acties die van bovenaf 
komen: alle ondersteuning vanuit AGC’s (Diversiteit, Open Kamp en Akabe) en ploeg Diversiteit en Akabe.  

 
* Categoriaal en inclsief. Er moet steeds een evenwicht worden gezocht tussen het ideaal van een inclusieve 
werking en de realiteit van de groep zelf. Hoewel Scouts en Gidsen Vlaanderen inclusie aanmoedigt, is het 
evenwel belangrijk om realistisch te zijn. Categoriaal werken, zoals Open Kamp, De Uitwijker en Akabe, biedt 
ons de kans om elkaar beter te leren kennen in de eigenheid en om de (klassieke) manier werkwijze in vraag te 
stellen.  
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* Experimenteel en klassiek. Experimenteel werken betekent dat groepen, vanuit hun eigen identiteit en 
waarden, durven  kiezen voor een andere aanpak, steeds in interactie met anderen. Dankzij partners wordt 
samenwerken rond diversiteit efficiënter, effectiever en meer toekomstgericht. Op Herfstontmoeting nodigen 
we externe organisaties uit om vormingen te geven, want zo verbinden we groepen met een breder netwerk 
en delen we expertise.  

 

 

CONCRETE ACTIES EN INITIATIEVEN VAN DE BEWEGING 
Open Kamp 
Open Kampen zijn scoutskampen op maat voor kinderen uit kansarme gezinnen, kinderen uit instellingen, 
asielzoekers en personen op de vlucht … die niet zijn aangesloten bij een jeugdbeweging. Kortweg, voor 
kinderen uit een maatschappelijk kwetsbare omgeving. De kampen worden door één gouw of meerdere 
gouwen regionaal georganiseerd. Met deze kampen proberen we de doelgroep beter te leren kennen en hopen 
we onze scoutsmicrobe aan hen over te dragen.  
 

Scouting op maat 
Scouting op maat is specifiek gericht op zij die financieel minder ademruimte hebben. Het wordt georganiseerd 
vanuit de Nationale Leiding en komt tegemoet in specifieke kosten van scouting (verminderd lidgeld, Fonds op 
Maat (weekends, kampen, andere activiteiten) en Uniform op Maat). Ouders kunnen een aanvraag hiervoor 
indienen in samenspraak met de groepsleiding. 

 
De Uitwijker 
De Uitwijker is een vorm van scouting waarbij we kinderen, die we anders moeilijk bereiken, in hun eigen 
vertrouwde omgeving laten proeven van scouting en te experimenteren met nieuwe methodieken. De vorm 
waarin dit gebeurt, staat niet vast. Iedere groep of gouw vult dit in op basis van de lokale nood. 
 

Akabe 
Akabe staat voor onze werking met kinderen en jongeren met een handicap binnen scouting. Dit kan zowel in 
volledig aparte groepen als een Akabe-tak geïntegreerd in een gemengde werking. Bij de scouts is er plaats voor 
iedereen, verschillen zien we als een plus.  

 
Inclusie impliceert dat meerderheids- en minderheidsgroepen open staan voor elkaar, elkaar respecteren en 
elkaar beter willen leren kennen. Scouts en Gidsen Vlaanderen, en ploeg Akabe in het bijzonder, beschouwt 
deze openheid als een belangrijke factor in het inclusieproces en sensibiliseert en informeert groepen om hier 
actief aan deel te nemen. 

 
 

LINK MET HET DOELSTELLINGENKADER 
OD 2.1  “Scouts en Gidsen Vlaanderen is maatschappelijk relevant en speelt in op actuele trends en debatten 
die leven in de samenleving” en OD 2.2  “Groepen zijn zich bewust van hun sociaal-maatschappelijke rol en 
gaan actief aan de slag om maatschappelijke evoluties te integreren in hun werking” duiden op de rol van 
groepen om in te spelen op trends in hun omgeving en op maatschappelijke veranderingen die een 
integratietraject van scouting verwacht. 

 
SD 4 “Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat op alle niveaus aan de slag om drempels in hun werking weg te werken 
voor kinderen en jongeren met een cultureel-etnische achtergrond, een handicap en/of een armoede-context” 
handelt volledig over inclusie en over gelijke kansen realiseren voor alle mogelijke doelgroepen binnen scouting. 
Volgende OD’s dragen hieraan bij.  

 OD 4.1 Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt, informeert en sensibiliseert de beweging over de 
verschillende drempels in het jeugdwerk.  

 OD 4.2 Scouts en Gidsen Vlaanderen levert tools aan voor groepen en gouwen om drempels binnen 
hun werking te detecteren en weg te werken.  

 OD 4.3 Scouts en Gidsen Vlaanderen inspireert en ondersteunt de beweging om drempels actief weg 
te werken.  



Scouts en Gidsen Vlaanderen – Beleidsnota 2022-2025 45 

 

KANSEN EN UITDAGINGEN IN DE STEDELIJKE CONTEXT 

Scouts en Gidsen Vlaanderen speelt in hoofdzaak in op de kansen en uitdagingen in de stedelijke context via 
drie stafmedewerkers, ‘stadsondersteuners’. Zij werken in Antwerpen, Brussel en Gent en zetten in op een 
stedelijk klimaat waar kinderen en jongeren, individueel of georganiseerd, kansen krijgen om te groeien. Scouts 
en Gidsen Vlaanderen vindt scouting in de stad belangrijk, want het is een interessant decor voor 
maatschappelijke evoluties.  
 
Ze ondersteunen lokale groepen bij voorkeur indirect via coaching van districtscommissarissen en dit door 
bruggen te bouwen tussen verschillende groepen van jongeren en culturen (samenwerking met WMKJ's, 
initiatieven zoals  J100, 1000 Opinions …). Ze bouwen een netwerk uit en nemen deel aan beleidsvergaderingen 
(vb. jeugdraad). En ten slotte voorzien ze bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen ruimte voor jeugd.  

 
In samenwerking met hun stedelijke overheid stellen onze stadsondersteuners een convenant, beleidsplan of 
actieplan op om zo scouting in grootstedelijke context te behouden en te versterken. Ze organiseren hun taken 
op basis van dit convenant, maar maken daarnaast ook blijvend ruimte voor studiewerk. Die ervaring kan 
aanleiding geven tot nieuwe methodieken die inspelen op de kansen en uitdagingen in de stedelijke 
context. Daarnaast zet Scouts en Gidsen Vlaanderen, samen met de acht jeugdbewegingen, ook in op 
uitwisselen van expertise en ervaringen rond grootstedelijkheid.  

 

LINK MET HET DOELSTELLINGENKADER 

OD 2.1  “Scouts en Gidsen Vlaanderen is maatschappelijk relevant en speelt in op actuele trends en debatten 
die leven in de samenleving” en OD 2.2  “Groepen zijn zich bewust van hun sociaal-maatschappelijke rol en 
gaan actief aan de slag om maatschappelijke evoluties te integreren in hun werking” duiden op de rol van 
groepen om in te spelen op trends in hun omgeving en op maatschappelijke veranderingen. 
 
SD 4 “Scouts en Gidsen Vlaanderen gaat op alle niveaus aan de slag om drempels in hun werking weg te werken 
voor kinderen en jongeren met een cultureel-etnische achtergrond, een handicap en/of een armoede-context” 
handelt volledig over inclusie en over gelijke kansen realiseren voor alle mogelijke doelgroepen binnen scouting. 
Volgende OD’s dragen hieraan bij.  

 (OD 4.1) Scouts en Gidsen Vlaanderen onderzoekt, informeert en sensibiliseert de beweging over de 
verschillende drempels in het jeugdwerk.  

 (OD 4.2) Scouts en Gidsen Vlaanderen levert tools aan voor groepen en gouwen om drempels binnen 
hun werking te detecteren en weg te werken.  

 (OD 4.3) Scouts en Gidsen Vlaanderen inspireert en ondersteunt de beweging om drempels actief weg 
te werken.  
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TOELICHTING BEGROTING  

ALGEMEEN 

Scouts en Gidsen Vlaanderen telt drie entiteiten (jeugdbeweging, Hopper Winkel en Hopper Jeugdverblijf) die 
onder één vzw vallen en telt het geconsolideerde resultaat van de gehele vzw. De rapportering van de 
verschillende entiteiten is voor intern gebruik. Bij de opmaak van de beleidsnota werd de begroting van het 
Nationaal Secretariaat toegewezen aan het doelstellingenkader (begroting Nationaal Secretariaat volgens 
raamschema). Samen met de cijfers van Hopper Winkel en Hopper Jeugdverblijf werd daarna de begroting 
volgens grootboek opgesteld.  

 

INKOMSTEN 
Scouts en Gidsen Vlaanderen beschikt over verschillende inkomstenbronnen, waarvan geen enkele een 
duidelijke overhand heeft. Deze gezonde mix zorgt voor financiële stabiliteit. Een overzicht van onze inkomsten: 

 
 Elk lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt lidgeld. Scouts en Gidsen Vlaanderen streeft hierbij 

naar een aanvaardbaar bedrag. Leden die het financieel moeilijk hebben, kunnen via Fonds op Maat 
genieten van een sterk verminderd tarief.  

 De subsidies voor de jeugdbeweging zijn een belangrijke aanvulling op de andere 
financieringsmiddelen. Volgende elementen zijn opgenomen in deze posten: subsidie Departement 
Cultuur Jeugd Media, DAC, (groot-)stedelijke convenanten en het fonds Sociale Maribel. De subsidies 
van Departement Cultuur Jeugd Media worden enkel aangewend voor het Nationaal secretariaat. 

 Voor heel wat activiteiten moeten deelnemers betalen, bv. meerdaagse vormingen, Herfstontmoeting 
en evenementen. Bij verschillende activiteiten zijn aangepaste tarieven mogelijk via Fonds op Maat 
voor deelnemers met financiële moeilijkheden.  

 Scouts en Gidsen Vlaanderen beschikt over een erkenning om attesten voor fiscaal aftrekbare giften uit 
te schrijven. Het merendeel van de ontvangen giften is echter bedoeld voor projecten van lokale 
groepen, waarbij de vzw optreedt als tussenpersoon. 

 Hopper Winkel genereert haar eigen inkomsten uit de verkoop van uniformen en kampeermateriaal. 
We streven daarbij naar een goede verhouding in prijs/kwaliteit.  

 Hopper Jeugdverblijven halen inkomsten uit de verhuur van overnachtings- en vergaderaccomodaties, 
en de verkoop van maaltijden. Subsidies komen via het decreet ‘Jeugdverblijfcentra’ en decreet 
‘Toerisme voor allen’. In eerste plaats mikken we op groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen, voor 
wie er een apart tarief bestaat. Jaarlijks zijn er gemiddeld 56.000 overnachtingen door scouts en gidsen. 
Ook andere erkende jeugdgroepen genieten van aangepaste tarieven. Deze kortingen zijn mogelijk 
door een hoger tarief bij andere doelgroepen aan te rekenen.  

 

UITGAVEN 
Personeelskosten  (Loonkost op 30/11/2020) 
 

 VTE Gemiddelde  loonkost Gemiddelde  anciënniteit 

Nationaal Secretariaat 33,73 € 65.561 8,47 

Hopper Jeugdverblijf 30,49 € 52.146 13,48 

Hopper Winkel 9,65 € 59.567 9,85 

 

Totaal 73,87   

 
Opmerking: Studenten en langdurig zieken die vervangen zijn, namen we hierboven niet op.  
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Sector, type contracten, arbeiders-bedienden 
De werknemers van het nationaal secretariaat en Hopper Winkel werken in de socio-culturele sector. De 
mensen van Hopper Jeugdverblijf vallen onder het paritair comité van de horeca. Scouts en Gidsen Vlaanderen 
werkt 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 
factureert, valt in de begroting onder de rubriek personeelskosten. Op het Nationaal Secretariaat werkt 1 VTE 
met een dienstverleningsovereenkomst, de kost hieraan is opgenomen in de begroting onder de rubriek 
personeelskosten. Deze laatste twee telden we niet mee in de VTE's. 
 

 
Arbeiders Bedienden Totaal 

Contract onbepaalde duur 19,43 51.89 71,32 

Contract bepaalde duur 0,61 1,93 2,54 

Vervangingscontracten 0 0 0 

 

DAC 4,3 1,32 5,62 

Sociale Maribel  2,72 2,72 

 

Personeelsbegroting voor 2021-2025 
Voor de komende beleidsnota voorziet Scouts en Gidsen Vlaanderen geen uitbreiding van het aantal VTE’s. 
Hieronder staat het huidige aantal VTE’s: 

 

Nationaal Secretariaat 33,33 

Hopper Jeugdverblijven 30,98 

Hopper Winkels 9,65 

 

Werkingskosten – Grootste uitgaven  
De grootste uitgaven van de werkingskosten in het Nationaal Secretariaat situeren zich bij de jaarlijkse 
organisatie van Herfstontmoeting, de communicatie naar leden en leiding en de verzekering voor de leden, 
lokalen en boten van de lokale groepen. 
 
 
 

 
Huurlasten, eigendom, afschrijvingen en investeringen 
Huisvesting en eigendom 
Alle Hopper Jeugdverblijven en Hopper Winkels van Scouts en Gidsen Vlaanderen (met uitzondering van 2) zijn 
in volle eigendom. Ook Het Scoutshuis (Wilrijkstraat, Antwerpen) is in volle eigendom. Naast een winkel en een 
jeugdverblijf biedt dit gebouw ruimte aan de kantoren van het Nationaal Secretariaat. De huisvestingskosten 
bestaan voornamelijk uit het onderhoud van deze panden inclusief de nutsvoorzieningen.  
 
Huur 
Voor Hopper Winkel huurt Scouts en Gidsen Vlaanderen op twee locaties (Aalst, Leuven) een pand en voor twee 
van haar regionale werkingen een gouwhuis (Sint-Niklaas, Leuven). Vanuit het Nationaal Secretariaat worden 
voldoende middelen voorzien voor de huur van verschillende locaties en installaties voor evenementen. 
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Investeringen 
Scouts en Gidsen Vlaanderen blijft komende jaren investeren in haar patrimonium en bijhorende groene 
ruimte. Voor de jeugdverblijven staan er nog verschillende grote renovatieprojecten op het programma. Voor 
de winkel zijn we stilaan op zoek naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor het magazijn. Voor het nationaal 
secretariaat verwacht Scouts en Gidsen Vlaanderen aanzienlijke investeringen op het gebied van informatica. 

 

 

INKOMSTEN EN UITGAVEN VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN VZW IN GRAFIEKEN 

 

 

 

GEVRAAGDE INVESTERING 

Scouts en Gidsen Vlaanderen wenst minimaal de huidige werking te continueren. We vertrekken voor de 
berekening van het gevraagde subsidiebedrag van de langetermijnbegroting voor personeelskosten, 
werkingskosten en opbrengsten.  

Voor de beleidsperiode 2022-2025 vraagt Scouts en Gidsen Vlaanderen een jaarlijkse investering van het 
Departement Cultuur Jeugd Media ter waarde van €1.577.571. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

Groep De lokale afdeling van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

District Regionale ondersteuning, verzameling van meerdere groepen. Er zijn 55 districten binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

Gouw Bredere regionale ondersteuning, een verzameling van meerdere districten. We bestaan uit 12 gouwen. 

(Nationale) ploeg Nationale thema- en takploegen, commissie Hopper Winkel, commissie Jeugdverblijven, nationale projectploeg en werkgroep … 

De organisatie De professionele organisatie ter ondersteuning van het verbond. 

De beweging Het verbond en de groepen samen. 

Het verbond Alle districten, gouwen, nationale ploegen en beleidsvergaderingen samen. Soms ook 'de structuren' genoemd. 

De vereniging De organisatie en de beweging samen, noemen we de vereniging. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen Alle groepen, districten, gouwen, nationale ploegen en beleidsvergaderingen samen en de ondersteuning van het verbond. 

Lid Alle kinderen en jongeren die lid zijn van een lokale groep (exclusief leiding). 

Leiding Leiding in een lokale groep. 

Groepsleiding Eindverantwoordelijke van een groep. Dit is een verkozen functie.  

(Adjunct)Districtscommissaris, 
(A)DC 

Eindverantwoordelijke van een district. Hij/zij ondersteunt de groepen uit het district. Dit is een verkozen functie. 

(Adjunct)Gouwcommissaris, 
(A)GC 

Pedagogisch eindverantwoordelijke van een gouw. Dit is een verkozen functie. De GC heeft adjunct-functies ter ondersteuning.  

(Adjunct)Gouwbeheerder (A)GB Penningmeester van een gouw. Dit is een verkozen functie. De GB heeft adjunct-functies ter ondersteuning.  

(Adjunct)Gouwvoorzitter, (A)GV Voorzitter van een gouw. Dit is een verkozen functie. De GV heeft adjunct-functies ter ondersteuning.  

Ploeglid of -medewerker Lid van een (nationale) ploeg. 

Ploegverantwoordelijke Eindverantwoordelijke van een (nationale) ploeg. 

Staf of Adjunct- 
Verbondscommissaris, AVC 

Adjunct-verbondscommissarissen ondersteunen verbondsleiding en maken mee beleid. Soms ook ‘pedagogische staf’ genoemd. 



Scouts en Gidsen Vlaanderen – Beleidsnota 2022-2025 

Verbondscommissaris, VC Pedagogisch eindverantwoordelijke van het verbond. Dit is een verkozen functie. Hij/zij wordt ondersteunt door de AVC’s.  

(Adjunct-) Verbondsbeheerder, 
(A)VB 

Penningmeester van het verbond. Dit is een verkozen functie. De VB heeft adjunct-functies ter ondersteuning.  

(Adjunct-) Verbondsvoorzitter, 
(A)VV 

Voorzitter van het verbond. Dit is een verkozen functie. De VV heeft adjunct-functies ter ondersteuning. 

Leiding in het verbond Alle verkozen functies in het verbond. Soms ook de ‘(structuur)vrijwilligers’ genoemd.  

Leden en leiding van Scouts en 
Gidsen Vlaanderen 

Iedereen die lid is van Scouts en Gidsen Vlaanderen, van kapoen tot VC. Soms ook wel ‘scouts en gidsen’ genoemd.  

Groepsraad, GR Vergadering met alle leiding van een lokale groep. 

Districtsraad, DR De vergadering van alle groepsleiding in één district. 

Gouwraad De vergadering van alle districtscommissarissen in één gouw. 

Gouwbureau De vergadering van de gouwvoorzitter, -commissaris en beheerder. 

Beleidsvergadering De pedagogische commissie, verbondscommissie, beheerscommissie, verbondsbestuur en verbondsraad. Ook commissie Hopper 
Winkel en commissie Hopper Jeugdverblijven zijn beleidsvergaderingen.  

Verbondsraad De algemene vergadering van Scouts en Gidsen Vlaanderen.  

Bovenlokale overlegplatformen Vergaderingen van organen van de bovenbouw (Commissie Jeugdwerk, werkgroepen van De Ambrassade, JINT, ADJ) 

Publicatie Periodieke communicatie: Over & Weer (leidingtijdschrift), Groepswerk, Kladwerk, Krak?Boem!, nieuwsberichten en  -brieven ... 

Product Alles dat Scouts en Gidsen Vlaanderen ontwikkelt om bepaalde thema’s te behandelen of bepaalde doelen te bereiken met 
uitzondering van de publicaties. 

Meerdaagse vorming Cursussen waar attesten voor uitgereikt worden (Animator, Hoofdanimator, Instructeur) en meerdaagse vormingen waar geen 
attest voor uitgereikt worden (Gilwell, KDS …) 

Interne communicatie Communicatie naar leden (van een tak) van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Hier bedoelen we niet de communicatie naar ouders. 

Externe communicatie De rest van de communicatie. 

Social media Facebook, Twitter, Instagram en/of nieuwe sociale media. 
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Online tools Voornamelijk onze website en de groepsadministratie, maar ook de .org, evenementenmodule … 

Herfstontmoeting, HO Jaarlijks start- en vormingsweekend voor leiding, eind augustus.  

Vorming op Maat Vorming op vraag van lokale groepen. 

Blinde vlekken Een regio in Vlaanderen waar geen of weinig scoutsgroepen of bij uitbreiding jeugdbewegingen zijn. 

Open Kamp Kamp voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, die doorgaans geen lid zijn van onze beweging. 

De Uitwijker Een alternatieve methode om in grootstedelijk gebied aan scouting te doen met moeilijk bereikbare doelgroepen. 

De Kleine Gids Tweejaarlijkse communicatie naar ouders over de werking en pedagogie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

KOS Kijk Op Scouting: het basiswerk over onze pedagogie. 

Krak?Boem! Ledentijdschrift dat vier keer per jaar wordt verstuurd. 

Over & Weer Leidingtijdschrift dat vier keer per jaar wordt verstuurd.  

Kayako Opvolgsysteem voor vragen en klachten. 

Speel op veilig Basiswerk over veiligheid met wetgeving, regels, richtlijnen en tips. 

Groep onder de loep Een methodiek om kwaliteit bespreekbaar te maken. 

Evenementenmodule Het online inschrijvingssysteem voor al onze vormingen en vergadering. 

.org Online documentbeheersysteem voor leiding in het verbond. 

Orakel De uitgebreide ledenstatistieken die onze groepen en structuren kunnen raadplegen. 

DC-enquête Jaarlijkse bevraging om de status en/of werking van verschillende beleidsdoelstellingen af te toetsen bij districtscommissarissen. 

GSB Gidsen- en Scoutsbeweging in België 

WOSM World Organization of Scout Movement 

WAGGGS World Association of Girl Guides and Girls Scouts 

JOS Jeugdbewegingsoverleg en -samenwerking 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 


