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Scouting Boekel
“Onze groep kan het goed met elkaar
vinden en daardoor hangt er een
goeie sfeer.“
Een jeugdlid

“Sterk dat ze met de simpele
middelen die ze hebben, altijd iets
leuks en nieuws kunnen verzinnen.”
Een ouder
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Programma Workshop 1 [voor de lunch]

•
•
•
•
•
•
•

Voorstellen
Intro Groepsontwikkeling
Resultaten van de enquête
Pauze
Verbeterpunten verzamelen
Top 5 kiezen
Afronding

Programma Workshop 2 [na de lunch]

•
•
•
•
•
•
•
•

Waar waren we gebleven?
Verdelen over subgroepjes per thema
Toekomst beelden (“wat?”)
Brainwriting (“hoe?”)
Pauze (laptops aan!)
Plan van Aanpak & korte presentaties
Vooruitblik
Afronding & Evaluatie (ongeveer 17 uur)
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Complimenten Carrousel!

• Ga eens met je speltak of mede-bestuursleden
bij elkaar staan
– (heb je meerdere rollen, dan gaat ondersteunend en
bestuur voor leiding)

• Zijn alle onderdelen van de groep
vertegenwoordigd, of missen we een deel?
• Overleg kort over de volgende opdracht…

Waarom Groepsontwikkeling: Noodzaak? Scouting in 2020….. ?
• Daling van het aantal
Scoutinggroepen is de
oorzaak van de
landelijke ledendaling.
• In 10 jaar verloren we
130 Scoutinggroepen
en die trend zette zich
door… tot dit jaar!
• Hoe zit het met jullie
groep?
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Totaal aantal leden

[SOL 2016]

Het aantal stafleden is redelijk stabiel.
Het aantal meisjes daalt de laatste jaren sterk.

Van bevers tot en met roverscouts

(SOL, 2016)

Aantal jeugdleden : 112
- Meisjes
39 (35 %)
- Jongens
73 (65 %)

Landelijk
38 %
62 %

Aantal kaderleden: 42
- 26 leiding speltakken = 1 op 4,3 kinderen
- 10 bestuursleden (vereniging & stichting)
- Diverse ondersteuners (veel dubbelrollen)

Advies
1 op 3,5

- 20 Roverscouts (Stam 18 - 21 jr)
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In- en uitstroom

[SOL, 2015]

In- en uitstroom

[SOL, 2015]
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Jeugd in en rond Boekel

[CBS, 2012]

CBS – spreiding jeugd 0-14 jaar
Bron afbeelding: http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/14/statistiek-saaicbs-cijfers-komen-tot-leven-op-een-kaart/

Scouts In Kaart

[SOL 2014]
Markt
Scouting Boekel

gebouw

gebouw
4 - 6 jaar (Beverleeftijd)

20

scoutingleden
oud-scoutingleden
potentiële scoutingleden

Markt
Scouting Boekel

4 - 6 jaar (Beverleeftijd)

Potentiële
20

nieuwe Bevers
scoutingleden

Boekel

oud-scoutingleden
potentiële scoutingleden
Scouting Boekel

Veghel

Boekel

SOL:

Gemert-Bakel

Scouting Boekel

automatisch gegenereerd op 13 oktober 2015

Veghel
Organisatie > Management Informatie > Kaarten

Gemert-Bakel
automatisch gegenereerd op 13 oktober 2015
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Wat vinden jullie leden en ouders?

Respons jeugdleden:
Respons ouders:
Respons kaderleden:

[Alle enquêtes]

36 %
57 %
45 %

(16)
(45)
(21)

Landelijk
58%
43%
54%

Jeugd
7,5
8,4

Ouders
7,3
7,4

Kader
7,3
-

Rapportcijfers
Kwaliteit activiteiten
Kwaliteit leiding

Sterke kanten groep

Jeugd
• Gezelligheid
• Leuke dingen
doen
• Lol maken
• “Het kloten
met de leiding
en rare dingen
doen”

[Alle enquêtes]

Ouders
• Goede sfeer
• Afwisselende
activiteiten
• Goede,
enthousiaste
begeleiding

Kader
• Leuk en
gezellig
• Goed
georganiseerd
• Actief
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Voor verbetering vatbaar

[Alle enquêtes]

Jeugd

Ouders

• Te weinig zelf
verzinnen wat
je gaat doen
• Avond zonder
actief
programma
• “De nieuwere”
• Tijdstip
opkomst

• Minder
knutselen bij
de Welpen (te
weinig uitdaging voor de
oudere kids)
• Betere
begeleiding
Explo
• Meer naar
buiten

Even een korte quiz tussendoor!

Kader
• Meer
vernieuwing
(programma)
• Sanitair
• Meer leden
• Roddelen /
negatief
reageren op
feedback

[enquête ouders & jeugd]

• Hoeveel % vd leden zou andere jongeren
aanraden om ook op Scouting te gaan?
• Hoeveel % vd ouders zou andere ouders
Scouting aanraden voor hun kind?
• Wie komt in eerste instantie op het idee om
een kijkje bij de Scoutinggroep te nemen?
Het kind, de ouders of anders?
• Wat is volgens ouders de grootste
meerwaarde van Scouting voor hun kind?

94 %
89 %
(11% weet niet)
Kind: 28 %
Ouder: 72 %
Anders: 0 %

Lekker bezig,
leerzaam
& buiten
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Ouders: Financiën en ondersteuning

Bent u bereid af en toe een
handje te helpen?

Bent u bereid extra te
betalen voor meer kwaliteit?

42%

42%

16%

•
•
•

[enquête ouders]

Ja
Nee
Weet niet

28%

35%

Nee, liever niet
Ja, dat kan wel

37%

Ja, dat doe ik al

Ouders zijn gemiddeld bereid € 3-5 per maand extra te betalen voor
verbetering kwaliteit activiteiten
Ruim 42% van de ouders heeft geen idee hoeveel contributie ze betalen.
Nog veel ouders zijn bereid een handje te helpen!

Kwaliteitsscan

[enquête kader & SOL]
Bestuur
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Scouting activiteiten

Vrijwilligers (beleid)
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Bestuur en organisatie (71 %)

Positief
• Frequentie
groepsraad
• Kader is op de
hoogte
• Contact met
gemeente
• Aandacht van
media

Vrijwiligersbeleid (71 %)

Positief
• Begeleiding nieuw
kader
• Waardering voor
vrijwilligers
• Bevoegdheid leiding
• Mogelijkheid tot
trainingen volgen

[enquête kader]

Aandacht
• Meerjaren beleid
• Werkplan
• Bekendheid
gedragscode
• Website
• Binding oud-leden

[enquête kader]

Aandacht
• Voldoende kaderleden
• Doorstroombeleid
• Betrokkenheid en
ingrijpen bestuur
• Kennis van EHBO
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Spel en activiteiten (65 %)

[enquête kader]

Positief
•
•
•
•
•

Contact met ouders
Groepsactiviteiten
Vooruit plannen
Jaarkalender
Voorbeeldgedrag

Accommodatie & materiaal (67 %)

Positief
• Herkenbaarheid als
Scouting gebouw
• Voldoende
speelruimte en
spelmateriaal
• Bereikbaar voor
hulpdiensten
• (Brand)veilig

Aandacht
•
•
•
•

Aantal jeugdleden
Doorlopende leerlijn
Vernieuwing spel
Overleg tussen
speltakteams
• Deelname aan
regionale/ landelijke
activiteiten

[enquête kader]

Aandacht
• Bewegwijzering
• Eigen ruimte voor
elke speltak
• Gebruikersvergunning?
• Schoonmaak
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Financiën (79 %)

Positief
• Reserveringen
• Gezonde financiele
toekomst
• Verzekeringen zijn
op orde
• Begroting en
financieel overzicht

[enquête kader]

Aandacht
• Bekendheid met
contributieregeling
voor sociale minima
(gemeente & groep)
• Inzicht ouders in
besteding van de
contributie

Complimenten

[ouders]

Veel waardering van ons hoe
kinderen worden begeleid. Veel
moeite wordt gedaan om een leuk
programma te maken.
Mooi om te zien dat elk kind
mag zijn zoals die is...
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