
Sterk met Scouting
in de lokale samenleving
Hoe de maatschappij baat heeft bij sterke Scoutinggroepen

Eftal (28) ‘Toen ik klein was, hebben Scoutingvrijwilligers mij de tijd van mijn leven bezorgd. Logisch dat ik dat nu voor andere kinderen doe.’

  De maatschappij heeft veel baat bij sterke 
  Scoutinggroepen. Dit is de wensenlijst om
  samen met gemeenten sterk te worden: 

 • Erken Scouting in de rol die de organisatie speelt in
  de samenleving en de bijdrage die zij levert aan de 
  persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren. 
 • Stel op lokaal niveau jeugdbeleid vast met aandacht
  voor alle jeugd en jongeren, en veranker dat. 
 • Stimuleer ouders hun kinderen naar verenigingen
  te laten gaan
 • Stimuleer vrijwilligerswerk.
 • Ondersteun deskundigheidsbevordering bij Scouting.
 • Zorg voor veilige en toegankelijke accommodaties.
 • Zorg voor voldoende groene, veilige en
  toegankelijke speelruimte.
 • Voer structureel overleg met Scoutinggroepen
  in de gemeente. 
 • Laat een wethouder jeugd- en jongerenwerk coördineren.
 • Verminder regelgeving en administratieve lasten. 

Meer informatie over Scouting?
Neem contact op met een Scoutinggroep in de gemeente
of kijk op www.scouting.nl.
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• Samenwerken bij Koninginnedag, bevrijdingsfestivals, buurtfeesten, dorpsfeesten • Ruimte bieden 

voor maatschappelijke stages en leerervaringsplaatsen • Bijdrage leveren aan ceremonies op 4 mei

• Uitvoeren van natuurbeheerwerkzaamheden • Geld inzamelen bij goede doelen en rampen • Schoonmaakacties 

in de natuur houden • Activiteiten organiseren voor kinderen met een handicap • Activiteiten organiseren voor en 

in samenwerking met andere organisaties • Zomerspeeldagen, vakantiespelweken en timmerdorpen  

organiseren • Zorgen voor natuureducatie • Buitenschoolse opvang bieden • Internationale uitwisseling 

tussen jongeren tot stand brengen • Meewerken aan Buitenspeeldagen • Interculturele activiteiten 

uitvoeren • Vakantiekampen voor niet-scouts bieden

Feiten en cijfers
• Scouting Nederland is de grootste jeugd- en 
 jongerenvereniging in Nederland. Iedere week zijn
 zo’n 110.000 leden actief: 25.000 vrijwilligers organiseren 
 activiteiten voor en door 87.000 leden (kinderen en 
 jongeren van 5 tot 21 jaar). 
• De 25.000 vrijwilligers zijn actief bij een van de ruim
 1100 plaatselijke Scoutinggroepen, in een van de 46
 regio’s of op landelijk niveau.
• 75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar.
• De tijdsinvestering van vrijwilligers bij Scouting is
 gemiddeld 8 uur per week.
• Het percentage Scouts dat als vrijwilliger ook actief is
 in andere maatschappelijke organisaties is 25%.
• Een gemiddelde scoutinggroep onderneemt maar liefst
 vijf maatschappelijke activiteiten per jaar.
• Scouting bestaat 100 jaar in 2010.
• Wereldwijd zijn ruim 38 miljoen kinderen en
 jongeren lid van Scouting.
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Maatschappelijk? Uiteraard!
Lokale Scoutinggroepen vinden maatschappelijke activiteiten 
vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend, dat ze zich er soms 
nauwelijks van bewust zijn: 

 ‘Natuurlijk leren we bij Scouting kinderen samen te 
 werken. Vanzelfsprekend komt de persoonlijke 
 ontwikkeling goed tot zijn recht. En dat we dat allemaal 
 graag buiten doen op een speelse manier, dat is al zo oud 
 als Scouting zelf. Uitdagingen aangaan staat voorop bij 
 alle activiteiten.’ 

Plezier en ontwikkeling
Scouting biedt bijna honderdduizend kinderen en jongeren in 
Nederland heel veel plezier in hun vrije tijd. Daarbij leren ze 
ook nog eens behoorlijk wat. Scouting geeft bovendien veel 
mogelijkheden tot ontplooiing voor vrijwilligers die de jeugd 
begeleiden in hun groei naar volwassenheid. 
Tot zover de binnenkant van de vereniging. En hoe zit het 
met de buitenkant? Welke maatschappelijke waarde heeft 
Scouting voor de omgeving? Dat is onlangs onderzocht.1

Uit dit onderzoek blijkt dat de maatschappelijke waarde van 
Scouting tot uiting komt in de volgende vier punten:

 ‘We voelen ons verantwoordelijk voor wat er in 
 de maatschappij gebeurt. Vrijwillige inzet is dan 
 vanzelfsprekend.’

 ‘We oriënteren ons op wat er in onze wijk en in de
 wereld gebeurt: maatschappelijke betrokkenheid.’

 ‘We brengen kinderen en jongeren bewust en onbewust 
 met de natuur in aanraking: jeugd en groen.’

 ‘We ondersteunen kinderen en jongeren bij hun 
 persoonlijke ontwikkeling: de pedagogische functie.’
 
 De vier punten staan niet los van elkaar, ze hebben 
 veel raakvlakken en vullen elkaar aan.

Vrijwilligersinzet
Jongeren krijgen bij Scouting op relatief jonge leeftijd de kans 
om verantwoordelijke vrijwilligerstaken op zich te nemen. In 
een veilige omgeving werken ze aan allerlei vaardigheden 
zoals leiding geven, organiseren, communiceren en 
samenwerken met anderen. Deze vaardigheden passen ze 
toe tijdens hun studie, stage of werk.
Scoutinggroepen bieden een plek voor maatschappelijke 
stages, jongeren krijgen erkenning voor verworven 
competenties (EVC’s) tijdens hun Scoutingactiviteiten. Naast 
deze persoonlijke waarde versterkt het vrijwilligerswerk 
ook het sociaal kapitaal. De vanzelfsprekendheid waarmee 
jongeren zich spelenderwijs belangeloos inzetten voor 
anderen, is een houding die ze meenemen de maatschappij 
in. De kans is groot dat zij zich buiten Scouting ook actief 
opstellen in de maatschappij. 

  Scouting wordt sterker als de gemeente
  op de volgende manieren bijdraagt:

 • Erken Scouting in de rol die de organisatie speelt in
  de samenleving en de bijdrage die zij levert aan de 
  persoonlijke ontwikkeling van jeugd en jongeren. 
 • Zorg voor veilige en toegankelijke accommodaties.

Jeugd en groen
Activiteiten in de natuur zijn een essentieel en 
onderscheidend kenmerk van Scouting. 
Kinderen en jongeren voeren er actieve, avontuurlijke 
en ontwikkelingsgerichte activiteiten uit zoals kamperen, 
zwerftochten met kaart, kompas en GPS, koken op 
houtvuur, vlotvaren, nachtspelen, kampvuren bouwen, 
kanoën en zeilen. Verder zijn er typische natuur- en 
milieueducatieactiviteiten rondom dieren en planten, het 
weer en ecologie. Scouting beheert met vrijwilligers ruim 
20 kampeerterreinen in of aan de rand van bijzondere 
natuurgebieden, waar kinderen in aanraking komen met de 
natuur. Scouts helpen graag mee om natuurgebieden te 
beheren. 
Kinderen leren zo actief en spelenderwijs de natuur om zich 
heen kennen en waarderen. Spelen in de natuur heeft veel 
voordelen ten opzichte van binnen spelen. De natuurlijke, 
ruige omgeving spreekt de kinderen aan op hun fantasie en 
stimuleert creatief denken. Het sterkt hun zelfvertrouwen 
en leert ze om te gaan met risico’s. Kinderen bewegen 
bovendien actief in de buitenlucht, wat bijdraagt aan hun 
gezondheid. De positieve ervaringen in de natuur zorgen 
ervoor dat kinderen er een persoonlijke verbondenheid mee 
hebben. Dit leidt tot zorg voor de aarde en het milieu.

Kees Both, onderwijspedagoog, adviseur en lobbyist:
 
 ‘Spelen in de natuur en er al spelend iets over leren, dat is 
 essentieel. Verbondenheid met de natuur is nodig want 
 waar je van houdt, wil je behouden en je voor inzetten.’ 

 Scouting wordt sterker als de gemeente
 op de volgende manier bijdraagt:

 • Zorg voor voldoende groene, veilige en
  toegankelijke speelruimte.

Pedagogische functie
Bij Scouting leren de kinderen en jongeren door te doen. 
De Scoutingmethode geeft ze de ruimte om te leren en hun 
eigen ontwikkeling vorm te geven. Door het gestructureerde, 
brede activiteitenaanbod, de goed getrainde leiding en de 
vrijheid om te spelen in de natuur vormt Scouting een goede, 
pedagogische omgeving waar veel kinderen en jongeren 
baat bij hebben. Het vrije spelen, zonder al te veel instructies 
en inmenging van volwassenen, is belangrijk voor de 
ontwikkeling van een kind. Door de verschillende spelvormen 
is er voor ieder kind ruimte om zijn of haar talenten in eigen 
tempo te ontwikkelen.
Uit onderzoek blijkt dat bij Scouting gemiddeld 20% van 
de jeugdleden gedragsbeperkingen heeft of (zwakke) 
beperkingen op verstandelijk gebied. Scouting vervult een 
waardevolle functie bij de integratie van deze kinderen in de 
normale activiteiten.

Jo Hermanns, hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam:
 
 ‘Kinderen leren zich aan te passen, ze leren omgaan 
 met regels, normen en waarden, ze ontwikkelen 
 individuele talenten. Scouting heeft een heel moderne 
 pedagogische visie: het kind staat centraal. Uitgaande 
 van hun mogelijkheden en wensen geven kinderen sturing 
 aan hun eigen ontwikkeling.’

  Scouting wordt sterker als de gemeente
  op de volgende manieren bijdraagt:

 • Stel op lokaal niveau jeugdbeleid vast met aandacht
  voor alle jeugd en jongeren, en veranker dat. Hierdoor 
  neemt het aantal jongeren in risicogroepen af.
 • Voer structureel overleg met Scoutinggroepen in
  de gemeente. 
 • Laat een wethouder jeugd- en jongerenwerk coördineren.
 • Stimuleer ouders hun kinderen naar verenigingen te
  laten gaan.

1 E. Lagendijk en M. de Groot; ‘Meer dan fi kkie stoken en knopen leggen’ - De maatschappelijke waarde van Scouting in beeld. 2009, DSP-groep, Amsterdam.

Prof. dr. Lucas Meijs, bijzonder hoogleraar 
vrijwilligerswerk, civil society en ondernemingen aan de 
RSM Erasmus Universiteit in Rotterdam:

 ‘Bij Scouting krijgen kinderen al op jonge leeftijd 
 zelfstandige en volwassen taken. Het plezier staat 
 voorop bij Scouting, zowel voor de kinderen als de 
 leiding. Dat vormt de maatschappelijke meerwaarde 
 ervan. Het is gewoon leuk en dat is maatschappelijk 
 genoeg.’ 

  Scouting wordt sterker als de gemeente
  op de volgende manieren bijdraagt:

 • Stimuleer vrijwilligerswerk.
 • Ondersteun deskundigheidsbevordering bij Scouting.
 • Verminder regelgeving en administratieve lasten. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Samenwerken, oog hebben voor de zwakkeren 
in de samenleving en discipline. Deze traditionele 
Scoutingwaarden krijgen in de maatschappij opnieuw 
meer waardering. Door de aard van de activiteiten en 
de (internationale) projecten met andere groepen uit de 
samenleving, worden scouts zich bewust van hun rol in 
de maatschappij. Ze leren over actuele, maatschappelijke 
kwesties en worden gestimuleerd om een actieve rol 
te spelen in de samenleving. Ook leren ze kritisch-
democratische burgerschapsvaardigheden zoals 
discussiëren, het voortouw nemen, rekening houden met 
anderen en omgaan met kritiek.
Scouts zijn bijvoorbeeld actief om kinderen met een 
handicap op te nemen, met schoonmaakacties in de natuur 
en inzamelen van geld voor goede doelen. Ze organiseren 
vakantiespeeldagen en timmerdorpen en discussiëren mee 
in de gemeente over nieuwe plannen. Verder verlenen ze 
assistentie bij activiteiten in de buurt en de plechtigheden 
op 4 mei.

Willeke (11) ‘Bij Scouting spelen we lekker vaak buiten.’          Thom (58) ‘Scoutingvrienden heb je voor het leven.’ Sophia (5) ‘Scouting vind ik het leukst van alles’          Ellemijn (21) ‘Het leukst vind ik om de kinderen avonturen te laten beleven’


