Is jouw Scoutinggroep toe aan een nieuwe uitdaging voor 2013? Meld je dan aan voor
het programma Groepsontwikkeling en maak van 2013 een fantastisch jaar!

Wat kan deelname aan het programma
Groepsontwikkeling jouw groep opleveren?
• Je pakt de vraagstukken die in de groep spelen aan. Denk aan
het verbeteren van het contact tussen de speltakken onderling,
of tussen het bestuur en de speltakken.
• Je krijgt ideeën hoe je met nieuwe energie aan het werk kunt
met de werving van nieuwe jeugd- en kaderleden.
• Je bedenkt gezamenlijk, met alle kaderleden, uitdagende
plannen om de komende jaren mee aan de slag te gaan.
• Misschien denk je dat alles in jouw groep al goed geregeld is?
Dan laat het programma je zien of dit daadwerkelijk zo is en je
het als groep ook echt goed doet!
Natuurlijk zijn er nog veel meer punten te bedenken.Deelname garandeert overigens niet
dat alle problemen of vragen van je groep in één keer zijn opgelost. Het betekent wel dat
je als groep de eerste stappen zet om te werken aan wat voor jouw groep belangrijk is!
Wat houdt de deelname precies in?
Twee coaches vanuit het programma Groepsontwikkeling van
Scouting Nederland begeleiden jouw groep. Zij bepalen niet wat je
groep gaat doen, dat doe je zelf! Je hebt immers zelf het meeste
verstand van jouw groep. Als eerste zullen de twee coaches met
een afvaardiging van het bestuur en de leiding een intakegesprek
voeren. Daarna zullen de jeugdleden vanaf de scoutsleeftijd, alle
ouders, alle kaderleden en alle ondersteunende leden een enquête
krijgen met vragen over jouw groep.
De resultaten van de enquête worden in een eerste workshop aan
de groep gepresenteerd. De groep gaat dan prioriteiten geven aan
de punten die het belangrijkst gevonden worden om te veranderen
of te verbeteren. In een tweede workshop worden de belangrijkste
punten in een concreet plan van aanpak uitgewerkt. Daarna kun je als groep met deze
plannen aan de slag om zo de groep zich verder te laten ontwikkelen.

Ben je nieuwsgierig geworden, of
wil je meer informatie? Kijk dan
eens op www.scouting.nl bij Mijn
Scouting - Bestuur & organisatie Groepsontwikkeling. Ook op YouTube
vind je een filmpje met ervaringen
van andere Scoutinggroepen.
Zoek hiervoor op de termen
‘groepsontwikkeling’ en ‘Scouting’.

Maar wat betekent deelname aan het
programma Groepsontwikkeling als
het gaat om de tijdsbesteding?
Intake:
Aantal mensen als afvaardiging van
het bestuur en de leiding voor het
voeren van een intakegesprek.
Invullen van de enquête:
Een half uurtje per persoon.
Workshops:
Twee avonden of één hele dag.
Uitwerken actiepunten:
Tijd om de zelf afgesproken actiepunten
uit te werken, deze tijd bepaal je zelf
en kun je dus ook zelf indelen.
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Daarnaast kun je al je vragen
mailen naar groepsontwikkeling@
scouting.nl! Je kunt je via dit
e-mailadres en via jouw Scoutingregio
ook aanmelden voor deelname.
Laat je uitdagen en doe met je
groep mee aan het programma
Groepsontwikkeling!

