Scouting geeft meiden
het lef om leiding te nemen

voorwoord
Girls in the lead
Vraag oud-Scoutingmeiden, Scoutingmeiden en hun ouders naar hun ervaringen met Scouting en je krijgt
altijd inspirerende verhalen te horen. Elk meisje en elke vrouw heeft wel iets moois bij Scouting geleerd.
Zoals verantwoordelijkheid nemen voor anderen, samenwerken, uitdagingen durven aangaan en ontdekken
dat je plezier beleeft aan met elkaar iets creëren. Samen een nachthike lopen en de weg vinden, het
bouwen van een familieschommel, een week kamperen. Omdat je bij Scouting jezelf mag zijn en ieder kind
de kans krijgt ergens goed in te zijn, draagt Scouting bij aan het vergroten van het zelfvertrouwen en de
persoonlijke ontwikkeling van meiden.
Ook voor ouders is het duidelijk: hun dochter kan bij Scouting heerlijk vies worden, ze maakt er veel nieuwe

Inhoud

vrienden en het programma is altijd uitdagend. Maar ze zien ook dat hun dochter er veel leert, sociaal
vaardiger wordt en gestimuleerd wordt om zich verder te ontwikkelen. En het allerbeste is natuurlijk dat ze
iedere week met een big smile weer thuis komt.
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Wekelijks gaan zo’n 30.000 meiden met veel enthousiasme naar Scouting. Daarnaast zijn er bij Scouting
11.000 vrouwelijke vrijwilligers actief. Alle meiden en vrouwen hebben ook in hun latere carrière heel veel
plezier van de vaardigheden die zij bij Scouting hebben opgedaan. Inderdaad: verantwoordelijkheid nemen,
lef tonen en leiding nemen. Ook hebben zij bij Scouting een mooi netwerk opgebouwd dat hen in hun werk
of studie goed van pas komt.
In Girls in the lead vertellen Scoutingmeiden en oud-scouts met passie over Scouting. Ze vertellen hoe
Scouting hen het lef heeft gegeven om grote en kleine uitdagingen in hun leven aan te gaan. En hoe dat
heeft bijgedragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het enthousiasme van deze meiden en vrouwen is
aanstekelijk. Hun verhalen laten zien dat je de rest van je leven profijt hebt van wat je bij Scouting leert.
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Anne Top

Is sco u t si n ds h a a r 5 e

“Verantwoordelijkheid nemen voor anderen”
“Ik ben in onze familie de derde generatie die lid is van Scouting. Op m’n vijfde ben ik bij Scouting Lunteren
gekomen, een niet zo grote, maar heel gezellige groep. Eén van de meisjes die tegelijkertijd met mij op
Scouting kwam is nog steeds mijn beste vriendin.
Het leuke van Scouting vind ik dat het zo gevarieerd is. De ene week bouw je een familieschommel, de
volgende week ga je pizza’s bakken. Het is wel moeilijk om aan anderen uit te leggen wat Scouting is.
Vriendinnen hebben vaak een verkeerd beeld. Ze vinden het oubollig. Dat imago klopt niet, maar hoe maak
je dat duidelijk? Je moet eigenlijk een tijdje meedraaien om het te zien. Voor mij is Scouting lekker ravotten
in het bos en niet bang zijn om vies te worden. Maar ook uitdagende activiteiten met GPS of internet.
Ik merk dat ik dankzij Scouting makkelijk de leiding neem en me verantwoordelijk voel voor anderen. Want
al is het een cliché, het is ook waar: bij Scouting leer je andere mensen te helpen. Met een vriendin ben
ik afgelopen zomer met de organisatie World Servants drie weken naar Tanzania geweest om huizen
te bouwen voor mensen die het moeilijk hebben. Zonder Scouting zou ik dit waarschijnlijk nooit hebben
gedaan.
We vertrokken op mijn zeventiende verjaardag met een groep van 35 mensen. De omstandigheden waren
best primitief, zonder toilet of stromend water. Maar daar schrik ik niet van. Dat ben ik wel gewend van
Scoutingkampen.
Het was een ongelofelijk mooie, maar ook heftige ervaring. We werden heel warm en liefdevol ontvangen.

“ Ik w i l e cht m i jn he l e l e v e n
s co u t b l i jv e n ”

Tegelijk was ons werk een druppel op een gloeiende plaat. Je wilt graag alle problemen oplossen, maar dat
kan niet. Dat geeft een raar gevoel.
Na mijn eindexamen wil ik biologie studeren in Den Bosch. Dan kan ik waarschijnlijk een stuk minder vaak
naar mijn Scoutinggroep in Lunteren gaan. Ik wil wel zo veel mogelijk blijven komen, want ik wil echt mijn
hele leven scout blijven.”

Naam: Anne Top
Leeftijd: 17
Opleiding: eindexamenjaar vwo
Scouting: Scouting Lunteren
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Kicky Hamer

was scout van haar 6e tot haar 41e

“Ik heb mijn managementskills ontwikkeld”
“Ik ben sportief ingesteld, maar geen type voor een teamsport. Kijk naar mijn beroep: als advocaat ben je
een beetje een einzelgänger. Scouting staat bekend om het samen dingen doen. Je zou zeggen: dat is dus
niks voor mij. Toch heb ik me er altijd heel erg thuis gevoeld en er ontzettend veel lol beleefd. Bij Scouting
doe je veel dingen samen en daar leer je ontzettend veel van. Maar je kunt toch ook altijd je eigen ding
doen.
De creativiteit, de afwisseling: ik heb zoveel gedaan bij Scouting! Ik heb leren zeilen, we gingen op kamp,
trokken de natuur in, ik leerde koken en we deden spellen: het was altijd spannend, altijd spektakel. Ik heb
alleen maar goede herinneringen… Het was ook altijd gezellig.
Op eigen benen staan, dat zit in mijn karakter. Dat heb ik ook van huis meegekregen, want ik kom uit een
groot gezin. Bij Scouting heb ik dat verder ontwikkeld. Je leert al op heel jonge leeftijd verantwoordelijkheid
nemen voor anderen en problemen oplossen: een kind wordt ziek, een boot zit vast. Wat doe je dan als
leidster? Je wordt gestimuleerd om de leiding te nemen en als je voor de groep staat, krijg je uitstekende
begeleiding. Ik kan wel zeggen dat ik bij Scouting mijn managementskills heb ontwikkeld.
Mede dankzij Scouting had ik in 1993 het lef om voor mezelf te beginnen als advocaat. Dat was in die
tijd best stoer, als vrouw. Dat bureau was een enorm succes. Op een bepaald moment had ik elf man
in loondienst! Een paar jaar geleden vond ik het echter welletjes en ben ik ermee gestopt. Ik heb nu
een praktijk samen met mijn zoon Michiel, die ook advocaat is. We houden ons voornamelijk bezig met
arbeidsrecht en strafrecht.
Na mijn actieve periode bij Scouting ben ik nog een aantal jaren voorzitter geweest van Scoutinggroep
Arrowe in Bussum. Ook geweldig leuk om te doen. Ik ben er een paar jaar geleden mee gestopt, toen

“ Je l eer t a l op j onge l eef t i j d
v er a nt w oor del i j k h ei d nem en v oor a nder en”

Michiel welpenleider werd. Het was tijd voor een nieuwe generatie.
Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op mijn jaren bij Scouting en als ze me zouden vragen voor het
landelijk bestuur, zou ik daar misschien toch wel serieus over nadenken.”

Naam: Kicky Hamer
Leeftijd: 55
Werk: advocaat
Scouting: Scouting Arrowe, Bussum
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Amy van Maanen
Is sco u t si n ds h a a r 5 e

“Ik ben Scouting”
“Scouting is helemaal mijn ding, iets waar ik altijd op kan terugvallen. Bij Scouting kun je altijd helemaal
jezelf zijn. Want wie je ook bent, hoe je er ook uitziet, wat je ook kunt: bij Scouting telt iedereen mee. Je
wordt gerespecteerd om wie je bent.
Ik kwam bij Scouting via een buurmeisje. Ik voelde me meteen thuis. Het creatieve, de sfeer, de manier
waarop mensen met elkaar omgaan: dat sprak mij ontzettend aan. Iedereen heeft zijn sterke en minder
sterke kanten. Ik ben bijvoorbeeld technisch niet zo goed. Maar ik ben wel creatief en kan mensen
motiveren. Daarom ben ik gevraagd om voorzitter te worden van de explorers (15-18 jaar) van mijn
Scoutinggroep, André de Thaye in Arnhem. Eerst dacht ik: húh, ik? Kan ik dat wel? Maar ze vonden dat ik
juist door mijn enthousiasme geschikt was.
Toen ik van de basisschool naar de middelbare school ging, ben ik een tijdje niet naar Scouting geweest.
Ik had het idee dat het niet cool was om scout te zijn. Daar heb ik spijt van. Toen ik op een website foto’s
zag van Scouting, kreeg ik heimwee en wilde ik weer terug. Ik dacht, ze zullen wel zeggen: daar heb je
haar weer! Maar ik werd als vanouds hartelijk ontvangen. Het was alsof ik thuiskwam.
Ik ben een beetje alternatief. Mensen van school begrijpen daarom vaak niet waarom ik zo enthousiast ben
over Scouting. Ze denken dat het suf en saai is. Niets is minder waar! Het is alleen lastig uit te leggen wat
Scouting bijzonder maakt.
Op een zeker moment was ik het zat en dacht: het is tijd dat iedereen weet hoe gaaf Scouting is. Ik hou

“ H e t is t ijd dat ie de re e n we e t
ho e g aaf S co u t in g is ”

erg van schrijven en fotograferen en ben spontaan gaan opschrijven waarom ik zo van Scouting houd. Die
hartenkreet heb ik, samen met wat foto’s van Scouting, op Facebook gezet. Ik had het nooit verwacht, maar
binnen de kortste keren had ik 3000 lezers en alleen maar positieve reacties. Daar ben ik heel trots op!
Na mijn examen ga ik beginnen aan een studie fotografie in Utrecht. Dan zal ik minder tijd hebben voor
Scouting. Maar ik weet zeker dat ik mijn groep trouw blijf. Ik kan gewoon niet anders. Ik ben Scouting!”

Naam: Amy van Maanen
Leeftijd: 16
Opleiding: eindexamenjaar havo
Scouting: Scouting Andé de Thaye, Arnhem
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wist jij dit al?
• Meer dan 30.000 meiden worden wekelijks uitgedaagd bij Scouting
• De methode van Scouting draagt bij aan de persoonlijke
ontwikkeling van jongeren
• De pedagogische begeleiding bevordert verantwoordelijkheidsgevoel
en leiderschapscompetenties
• Lichamelijke activiteit verbetert de gezondheid en sociale vaardigheden
• Het socialiserende en pedagogische kader van Scouting heeft een positief
effect op de arbeidsmarkt
• Scouting voorkomt vroegtijdige schooluitval

• Meer dan 11.000 meiden en vrouwen zijn vrijwilliger bij Scouting

• 75% van de vrijwilligers is jonger dan 25 jaar
• 25% van de Scoutingvrijwilligers is daarnaast ook vrijwilliger bij een
andere organisatie

• Wereldwijd zijn meer dan 10 miljoen meiden lid van Scouting
• Er zijn meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland
• In 80% van alle gemeenten zijn één of meer Scoutinggroepen actief
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• 1 op de 5 kinderen in Nederland is lid van Scouting of is ooit lid geweest
11

Marjolein roelfs
Is scout sinds haar 10e

“Taarten bakken voor Japan”
“Ik wilde graag op Scouting, want het leek me echt geweldig. Daar had ik gelijk in: Scouting is fantastisch!
Je bent altijd samen met anderen bezig en dat is heel gezellig. Op kamp gaan en koken vind ik het leukst
en ik ben ook goed in pionieren (bouwen met hout en touw, red.). Wij meiden kunnen ook vuur maken,
maar de jongens vinden dat zo leuk dat we hen dat meestal laten doen. En als er een keer een wedstrijd
vuur maken is, dan maken we ze in, haha!
Ik ben ploegleider van de Zwaluwen. Een ploeg is een groepje van zes scouts. Als ploegleider zorg je
ervoor dat alles binnen het groepje goed loopt. In het begin was dat best lastig, want hoe doe je dat? Alle
ploegleiders zijn naar een weekendkamp geweest waar we veel tips en training van de leiding kregen.
Nu gaat het heel goed. Mijn vriendin Chanel en ik zijn de enige meiden die ploegleider zijn, daar ben ik best
trots op.
In een folder las ik dat in 2015 in Japan de World Jamboree zou worden gehouden. ‘Daar moet ik bij zijn!’,
dacht ik. De kans van mijn leven, omdat ik precies in de juiste leeftijdscategorie val. En wanneer kom je
nou in Japan? Maar ja, meegaan kost 4.000 euro. Dat is een hoop geld! Mijn moeder zei meteen: daar
beginnen we niet aan. Maar mijn vader vond dat we moesten bekijken of het toch mogelijk was.
Uiteindelijk betalen mijn ouders de helft voor mij en mijn broertje Jesse van 13, die ook op Scouting zit. De
rest moeten we zelf verdienen. We hebben een plan gemaakt en met een spreadsheet uitgerekend hoeveel
we per maand moeten verdienen om aan het bedrag te komen: 78 euro. Dat is te doen, toch?
Ik heb een baantje gevonden bij de supermarkt en Jesse doet klusjes. We mogen elke zaterdag de auto’s
van de leiding wassen. Maar we verdienen vooral veel met het bakken van taarten en cakes. Voor deze

“ D e k a ns v a n m i j n l ev en”

taarten nemen we zelf de bestellingen aan en regelen we alles met onze ‘klanten’. Dat loopt goed, joh!
Alleen al in februari hebben we er 37 verkocht. Maar we bakken dan ook heerlijke taarten, met alleen maar
verse ingrediënten.
Ik kan me moeilijk voorstellen dat ik straks écht ga. Het is nog zo ver weg. Maar ik kijk er enorm naar uit om
Japan te zien en al die scouts uit de hele wereld te ontmoeten.”

Naam: Marjolein Roelfs
Leeftijd: 15
Opleiding: 3e klas tweetalig vwo
Scouting: Scouting Jan Wandelaar, Zeewolde
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Wendy Beenakker

Is sco u t si n ds h a a r 7 e

“Neem mensen zoals ze zijn”
“Mijn jeugd stond in het teken van Scouting. Dat heeft me enorm gevormd. Nooit bang zijn, makkelijk
contact maken, overal op afstappen, het avontuur durven aangaan: dat zijn dingen die ik bij Scouting heb
geleerd. Gewoon proberen en dan maar zien wat ervan komt. Go with the flow. Dus hé, lijkt het je leuk,
een jacuzzi achter het gebouw? Ga maar maken, ook al heb je geen flauw benul hoe. En als het lukt, is dat
kicken, hoor.
Scouting is ook: met elkaar iets creëren en daar lol aan beleven. Je leert samenwerken met heel
verschillende mensen. Nooit nadrukkelijk, maar al doende, onbewust. Zo leer je ook accepteren dat
anderen sommige dingen beter kunnen dan jij. Jij bent weer goed in iets anders. Jouw zwakke kanten
worden door anderen opgevangen, zoals jij de zwakke kanten van anderen opvangt. Iedereen heeft zijn rol
en doet mee.
Mijn Scoutingervaring komt me dagelijks van pas in mijn werk. Ik ben verslaggever en sidekick bij het
programma ‘De Heer ontwaakt’ op Radio 2. Een vrolijk en gevarieerd ochtendprogramma, waarvoor ik elke
dag om half vijf opsta. Als sidekick van presentator Sander de Heer heb ik mijn eigen rol in de uitzending.
Vaak ga ik op pad, reis ik het land door om korte reportages te maken. Het is geweldig werk, heel
gevarieerd. Ik moet vaak snel schakelen, maar ook dat heb ik bij Scouting geleerd. Bovendien heb ik een
uitgebreid netwerk. Daar lachen ze me op de redactie wel eens om uit: daar heb je háár weer! Maar het
is een feit: ik ken, via mijn vele Scoutingcontacten, altijd wel iemand die van pas komt. En ja, ik kan goed

“Mi j n S c ou t in g e r varin g ko mt me dag e lijk s
van p as in mijn we rk”

kaartlezen en kan dus altijd makkelijk de weg vinden.
Misschien het allerbelangrijkste wat ik bij Scouting heb geleerd: neem mensen zoals ze zijn en oordeel
niet. Bij mijn Scoutinggroep in mijn geboortedorp Kapelle Biezelinge zaten twee jongetjes met het
Downsyndroom, een autistisch jongetje en een jongetje met epilepsie. Die konden bij andere verenigingen
geen plekje vinden, maar bij ons waren ze hartelijk welkom. Ze deden gewoon met alles mee en hadden

Naam: Wendy Beenakker
Leeftijd: 26
Werk: programmamaker Radio 2 (VARA)
Scouting: Scouting Ridder van der Maelstede, Kapelle Biezelinge

enorme lol. Ik kom helaas niet meer zo vaak bij mijn Scoutinggroep. Maar als ik er dan weer eens ben,
voelt dat als thuiskomen. Ik mis het elke dag.”
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Oleijn hagestein
Is scout sinds haar 8e

“Iedereen is wel ergens goed in”
“Buiten slapen, vies worden, in zo’n “apenpakje” lopen: Scouting leek me helemaal niets. Maar mijn ouders,
die ook bij Scouting zitten, zeiden: probeer het nou eens! En dat deed ik. Scouting Maurits-Viool is een hele
leuke groep. Ik was meteen verkocht en nu wil ik nooit meer iets anders.
De sfeer bij Scouting is met niets te vergelijken. Je bent altijd welkom, je voelt je altijd thuis. Ook al is
iedereen verschillend, met elkaar maak je er wat van. Het is ook altijd gezellig om met anderen activiteiten
te ondernemen. Zelfs het clubhuis opruimen en schoonmaken is dan gezellig.
Bij Scouting hoort iedereen erbij, ongeacht wie je bent, hoe je eruit ziet en wat je doet. Je valt er nooit
buiten, ook niet als je ergens niet zo goed in bent. Iedereen is wel ergens goed in. Bij Scouting ontdek je
waar je goed in bent. Ik kan mensen inspireren, zeggen ze.
Ik ben nu aspirant-leiding van de welpenmeisjes (7-11 jaar) en ben actief bij de explorers (15-18 jaar). Met
de explorers hebben we afgelopen jaar met elkaar geregeld dat we op waterkamp konden, hoewel we
landscouts zijn.
Dit jaar zit ik in het themateam van de regionale Scoutingwedstrijden. Dat is een jaarlijkse regionale
wedstrijd op het gebied van allerlei Scoutingactiviteiten: vuur maken, tent opzetten, themapresentatie,
noem maar op. Ik heb me aangemeld, omdat ik er zelf altijd zo’n leuke tijd heb gehad. Dat wilde ik nog een
keer meemaken, nu als vrijwilliger.
De regionale Scoutingwedstrijden staan in het teken van een thema. Als themateam bedenken we hoe
we dat thema gaan invullen. We bedenken het verhaal eromheen, de spellen die we gaan spelen, de
toneelstukjes die worden opgevoerd. We zijn net begonnen met de voorbereidingen. Maar ik weet zeker dat
het heel bijzonder wordt. Ik heb er zo’n zin in!

“ I k k a n m ensen i ns p i r er en, z eg gen z e”

Weet je hoe wij van de Maurits-Vioolgroep in de regio bekend staan? Als de meisjes die altijd vrolijk zijn. En
dat is ook zo. Ik kijk altijd uit naar onze opkomsten. Nooit, echt nooit, ga ik met tegenzin.”
Naam: Oleijn Hagestein
Leeftijd: 16
Opleiding: 5e klas vwo
Scouting: Scouting Maurits-Viool, Vlaardingen
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“Maandagmiddag werd ik aangesproken door de juf. Dat mijn dochter
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Anne Kuijpers

Is sco u t sin ds ha a r 1 5 e

“Dankzij Scouting dromen waargemaakt”
“Voor Scouting had ik nooit tijd. Ik deed aan wedstrijdzwemmen en synchroonzwemmen. Maar toen ik er
op m’n 15e mee in contact kwam, was ik verkocht. Scouting is bijzonder. Ik werd als nieuwkomer meteen
opgenomen in de groep. Iedereen telt mee, wie je ook bent. Dat voelt goed. En de activiteiten vind ik
fantastisch. Vooral de hikes en het kamperen.”
Ik had natuurlijk een achterstand op het gebied van typische Scoutingactiviteiten. Knopen maken of
pionieren (bouwen met hout en touw, red.) had ik nooit geleerd. Maar iedereen was bereid om me daarmee
te helpen en ik werd goed begeleid. Ik heb diverse cursussen gevolgd, zoals een leidingcursus en een
kampeercursus.
Ik kwam bij Scouting via The International Award for Young People. Dat is een programma waarbij jongeren
worden uitgedaagd hun grenzen te verleggen op sportief, persoonlijk en maatschappelijk gebied. Op mijn
middelbare school, het Jan van Brabant college in Helmond, waren ze daar erg actief mee. Eén van de
eisen voor een Award is dat je je inzet voor een maatschappelijke organisatie.
Voor de Bronzen Award volgde ik een maatschappelijke stage van een half jaar bij Scouting. Ik heb tot voor
kort leiding gegeven aan de bevers. Eerst als helpend handje, later als leidster. Dat beviel me zo goed dat
ik ben gebleven. Ik had het idee dat ik bij Scouting nog iets af moest maken.
Daarna heb ik de Zilveren en tenslotte de Gouden Award gehaald. Voor die laatste ben ik afgelopen zomer

“Vo l ge ns mijn o u de rs b e n ik vo lwas s e n er
e n z e lfs t an d ige r g e wo rd e n ”

drie weken in Zuid-Afrika geweest. Daar hebben we met een groep Nederlanders, maar ook Zuid-Afrikanen
en Ghanezen, onder meer schoolgebouwen opgeknapt. We werkten er samen met gevangenen, waarvan
sommigen zware misdrijven hadden gepleegd. Dat was bijzonder. En we hebben er een prachtige tocht
gelopen. Alles bij elkaar was het een heel speciale, leerzame ervaring. Volgens mijn ouders ben ik er
volwassener en zelfstandiger door geworden. Voor mij was het het mooiste wat ik tot nu toe in mijn leven
heb meegemaakt. Onlangs heb ik mijn Gouden Award in ontvangst genomen in Den Haag. Ik ben intussen

Naam: Anne Kuijpers
Leeftijd: 19
Opleiding: 2e-jaars studente mbo verpleegkunde
Scouting: Scouting Deurne

gestopt als leidster van de bevers, maar ik blijf lid van Scouting. Mede dankzij Scouting heb ik mijn dromen
waar kunnen maken.”
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“S c o uting le e r t jo n ge re n
ve rantwo o rde l ij khe ids g e vo e l t e o n t wikke le n
e n e e n l e ide nd e p o s it ie in t e n e me n ”

Check de clip op www.laatjeuitdagen.nl
Colofon
Eindredactie: Scouting Nederland
Druk: Van Schaik Grafimedia BV
Selli.nl Concept-Creatie-Campagne
Vormgeving: Selke Altena
Tekst: Johan Nebbeling
Fotografie: Johan Nebbeling en Scouting Nederland

Scouting Nederland
Postbus 210 • 3830 AE Leusden
tel +31 (0)33 496 09 11
e-mail info@scouting.nl
web www.scouting.nl
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Wekelijks gaan zo’n 30.000 meiden met veel enthousiasme naar Scouting. Daarnaast zijn er bij Scouting
11.000 vrouwelijke vrijwilligers actief. Vraag scouts en hun ouders naar hun ervaringen met Scouting en je
krijgt altijd inspirerende verhalen te horen.
In Girls in the lead vertellen Scoutingmeiden en oud-scouts met passie over Scouting. Ze vertellen hoe
Scouting hen het lef heeft gegeven om grote en kleine uitdagingen in hun leven aan te gaan. En hoe dat
heeft bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het enthousiasme van deze meiden en vrouwen is
aanstekelijk. Hun verhalen laten zien dat je de rest van je leven profijt hebt van wat je bij Scouting leert.

