
Verslag Landelijke raad 12-12-2020 
 
Wederom een digitale versie van de Landelijke raad! Dit kon ook niet anders gezien alle 
coronamaatregelen die van kracht zijn. Voor de tweede keer mocht ik als landelijke raadslid de stem van 
de achterhoek laten horen. Waarover is gestemd vertel ik zomeer, maar eerst nog even naar het 
meningsvormend gedeelte. Dit vond al plaats op 26 november. Ter introductie aan de Maatschappelijke 
waarde van Scouting: “Een scout trekt er samen met anderen op uit om de wereld te ontdekken en deze 
meer leefbaar te maken. Een scout is eerlijk, vriendelijk en zet door. Een scout is trouw, waardebewust en 
zorgt goed voor de natuur. Een scout is behulpzaam en respecteert zichzelf en anderen.” Doel van deze 
sessie is het met elkaar hebben over wat het betekent je in te zetten om de wereld meer leefbaar te 
maken. Wat verstaan we daaronder en wat is dan daarin onze rol, als Scouting in Nederland? Hoe doen 
we dat vanuit de admiraliteit, het team of de regio waar je onderdeel van bent, en hoe doe je dit op je 
groep? Volgens Baden-Powell zou er geen reden meer zijn voor oorlog en strijd tussen verschillende 
landen als iedereen zich aan de Scoutingwet en –belofte zou houden. “Try to leave this world a little 
better than you found it.” De beide wereldorganisaties – WAGGGS en WOSM – zetten zich afgelopen 
jaren in om de maatschappelijke impact van Scouting wereldwijd zichtbaarder te maken en te vergroten. 
Tijdens de vorige Landelijke Raad hebben we van onze Vlaamse Scoutingcollega’s een kijkje in de keuken 
gekregen over hoe zij ledenontwikkeling aanpakken. Dit keer hebben we Scouting Ireland gevraagd om 
met ons te delen hoe zij maatschappelijke impact bereiken en ondersteunen. Scouting Ireland gebruikt 
daarbij de Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen). Deze 17 doelen zijn 
door de Verenigde Naties vastgesteld in 2015. Duurzaamheid wel als verbindende factor tussen al deze 
doelen. Als een oplossing voor een doelstelling niet duurzaam is, dan is het geen geschikte oplossing. 
 
Corona 
Tijdens de landelijke raad wordt er gesproken over het coronavirus hierbij wordt aangeven, dat we 
kunnen terugkijken op een periode waar veel activiteiten en evenementen niet konden doorgaan, maar 
waarin ook vanuit alle geledingen enorm veel is gedaan om Scouting door te kunnen laten gaan met 
onlineactiviteiten en protocollen voor aangepaste activiteiten op afstand en zomerkampen in bubbels. 
We hebben niet bij de pakken neergezeten en zijn blijven zoeken naar kansen. Dat is waar Scouting voor 
staat en het landelijke bestuur enorm trots op is. Ondanks al deze tegenslagen is het ons daarbij zelfs 
gelukt nieuwe leden te werven en liet de maand oktober 2020 zelfs de snelste groei zien van de 
afgelopen vijf jaar. Daarbij is het belangrijk ons te blijven inzetten voor het werven van nieuwe leden, 
want we weten nog niet welke onzekere tijden we tegemoet gaan.  
 
Aanpassingen HR 
Er wordt tijdens de landelijke raad onder andere gestemd over aanpassingen bij HR. Zoals een voorstel 
van het aanpassen van VOG-beleid en huishoudelijk reglement. Daarbij wordt genoemd dat er in de 
landelijke raad meerdere keren vragen zijn gesteld om het aanvragen en registreren van een VOG 
makkelijker te maken, bij voorkeur voor alle functies die iemand op verschillende niveaus vervuld 
tegelijk. Daarnaast adviseert de overheid om de aanvraag van een VOG periodiek te herhalen in plaats 
van eenmalig aan te vragen. Dit gaat uiterlijk in op 1 januari 2022. Verder zijn er voorstellen over een 
gezamenlijke geschillencommissie en commissie van beroep, aanpassing HR t.a.v. grensoverschrijdend 
gedrag en periodieke herziening HR. 
 
Scoutinglandgoed Zeewolde 
Ook wordt er gesproken over de stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde. Er wordt verteld dat op 
25 september de eerste steen van het Avonturenhuis gelegd is en dat er tegelijkertijd begonnen is met 
de bouw van het magazijn. 



 

 
 
Activiteitenplan Scouting Nederland 
Dit plan wordt toegelicht en daarbij wordt aangeven dat het belangrijkste is dat we ‘Toekomstproof‘ 
willen zijn, zeker in deze onzekere tijden. Daarvoor wordt in 2021 de ingeslagen weg voortgezet om als 
vereniging sterk te blijven en groepen onder andere te ondersteunen in het werven en vinden van 
nieuwe leden en vrijwilligers. Zo wordt een speciaal junior programma ontwikkeld voor jonge talenten 
binnen de groep en gaat een nieuwe campagne ‘Tijd voor avontuur’ van start. De focus in het 
activiteitenplan ligt duidelijk op groei, de persoonlijke groei van onze leden, door alle uitdagende 
activiteiten die we verzorgen en de groei van de vereniging en zijn we meer zichtbaar en nog meer van 
betekenis voor onze maatschappij. 
 
Tot slot sluit de voorzitter de vergadering met de volgende woorden: “Pas goed op jezelf en op elkaar en 
blijf enthousiasme uitstralen. We hebben gezien dat corona niet alleen negatieve effecten heeft gehad, 
maar we hebben ook samen geknokt en nieuwe initiatieven mogelijk gemaakt voor de toekomst.” 
 
Voor het volledige verslag van de landelijke raad, zie de volgende link: 
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Bestuurlijke%20zaken/Conceptversla
g-landelijke-raad-12-12-2020-def.pdf 
 

https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Bestuurlijke%20zaken/Conceptverslag-landelijke-raad-12-12-2020-def.pdf
https://www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/Bestuurlijke%20zaken/Conceptverslag-landelijke-raad-12-12-2020-def.pdf

