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samen voor een betere
maatschappij
Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Bij Scouting kunnen
jongens en meiden zich ontwikkelen in een stimulerende en educatieve omgeving. Scouting is leren door
doen. Spelenderwijs, samen met leeftijdgenootjes en waarbij het niet gaat om competitie. Het gevarieerde
programma staat garant voor uitdagende activiteiten, plezier en avontuur. Dat maakt Scouting tot een heel
unieke en bijzonder leerzame vrijetijdsbesteding die bijdraagt aan een brede ontwikkeling van jongens en
meiden.
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Niet alleen kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting. Scouting Nederland is een
vrijwilligersorganisatie en heeft meer dan 25.000 enthousiaste en actieve vrijwilligers. Zij zijn actief op
groepsniveau, maar ook op regionaal en landelijk niveau. Vrijwilligers leveren een positieve bijdrage aan de
ontwikkeling van kinderen en jongeren en ontwikkelen zich zelf ook.
In deze uitgave vertellen zeven vrijwilligers over wat Scouting hen heeft gebracht. Ze vertellen hoe ze de
vaardigheden die ze bij Scouting hebben opgedaan inzetten in de maatschappij. Ze zijn door Scouting
bewuster van wat ze kunnen bijdragen. Niet alleen in hun werk, maar juist ook in het dagelijks leven.
Scouting biedt ervaringen die een leven lang meegaan.

“Scouting is leren door doen”
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Rianda Bogers
Is sc out sinds ha ar t i e n de

“Overal een spel van maken”
“Vriendinnen namen mij mee naar Scouting en ik was meteen verkocht. Drie keer mocht je gratis meedoen.
De vierde keer gingen we meteen op kampweekend: gaaf! Dat is het mooie van Scouting: je doet dingen
die je normaal niet zo snel zou doen en leert veel op een leuke, spannende manier. Ik heb bijvoorbeeld al
mijn zeildiploma’s bij Scouting gehaald.
Je krijgt ook snel verantwoordelijkheden. Ik ben al vrij snel leiding gaan geven bij onze groep. Eerst met
veel begeleiding, later zelfstandig. Ik begon als leidster van de welpen (7-11 jaar), nu leid ik de scouts. Dat
zijn bij ons lekker levendige pubermeisjes van elf tot vijftien jaar, echt geweldig.
Mijn hele leven wilde ik al juffrouw worden. Nu geef ik les aan kinderen van groep 3. Bij Scouting heb ik
geleerd om voor de groep te staan en met kinderen om te gaan. En met hun ouders, niet te vergeten.
Bovendien heb ik geleerd te plannen en te organiseren. Creatief zijn, overal een spel van proberen te

“Dat is he t mo o i e van S co u t in g : je do e t din ge n di e
j e no rmaal nie t z o s n e l z o u do e n e n le e r t ve e l
o p e e n le u ke , s p an n e n d e man ie r. ”

maken: dat is ook typisch iets van Scouting. Ik gebruik het tijdens mijn lessen. Veel ruimte daarvoor is er
niet, want het lesprogramma is strak en pittig. Maar als het even kan, verzin ik een spelletje om de kinderen
te laten ontspannen. Het hoeft maar iets heel kleins te zijn, maar de kinderen vinden het fantastisch.”

Naam: Rianda Bogers
Leeftijd: 24
Werk: Leerkracht basisonderwijs
Scouting: Teamleidster scouts (11-15 jaar) Scoutinggroep Satoko Kitahara, Leidschendam
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Hermen van Dalen

I s s cou t s inds z ijn a cht s te

“Prachtig om mensen te zien groeien”
“Ze noemen mij bij mijn Scoutinggroep regelmatig een fopscout. In een tentje in een slaapzak overnachten
is nu eenmaal niet mijn ding. Ik heb vanaf mijn zeventiende leiding gegeven en ben vaak mee op kamp
geweest, maar besturen past beter bij me. Het schakelt ook makkelijker met mijn managementfunctie.
Hoe dan ook: mij gaat het altijd om de mens. Ik vind het prachtig om mensen te zien groeien. Dat maakt
Scouting zo bijzonder: je mag zijn wie je bent en worden wie je wilt zijn. Zo hebben we binnen onze
Scoutinggroep een speciale groep voor kinderen met een beperking, de Vrijbuiters. Zoveel plezier als
die kinderen hebben! Als voorzitter zit ik in mijn derde en laatste termijn. Ik heb mij sterk gemaakt voor
samenwerking tussen de vier Scoutinggroepen in Zoetermeer en andere partijen. Ik heb daardoor
veel mensen leren kennen in de stad. Met als gevolg dat ik nu op een verkiesbare plaats sta voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Zonder Scouting zou dat nooit gebeurd zijn.”

“ D a t m a a k t Sc ou t i ng z o bi j z onder : j e m a g z i j n w i e
j e bent en w or den w i e j e w i l t z i j n.”
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Naam: Hermen van Dalen
Leeftijd: 39
Werk: Solutions Director internationaal computerbedrijf
Scouting: Voorzitter Scoutinggroep John McCormick, Zoetermeer, Lid landelijke raad

Inge van der Steeg
Is sc out sinds haar z e v e n de

“Scouting moet je echt beleven”
“Bij Scouting heb ik mijn grenzen verlegd. Ik heb er de kans gekregen om in een veilige omgeving dingen
te doen die ik anders niet snel zou hebben gedaan. Je krijgt de tijd om te leren, mag fouten maken en
wordt niet meteen afgebrand. Bij Scouting heb ik geleerd oplossingsgericht te denken en ook met beperkte
middelen iets voor elkaar te krijgen; net als leiding geven, organiseren, communiceren met ouders en
kinderen en samenwerken. Ik ben zowel in mijn werk als op sociaal gebied echt door Scouting gevormd.
Voor mijn studie Vrijetijdsmanagement ben ik afgestudeerd bij Scouting Nederland. Daarna ben ik onder
meer betrokken geweest bij de organisatie van Scoutingevenementen. Binnen Scouting Nederland heb ik
nu een uitdagende functie op landelijk niveau. Ik vind het bijzonder dat ik als 23-jarige deze kans krijg.
En ik sta elke week ook nog voor de groep. Ik vind het heel gaaf om die kinderen te zien genieten!
Je kunt er wel over praten, maar Scouting moet je echt beleven. Dan begrijp je waarom zoveel mensen
erdoor gegrepen worden.”

“Ik v ind h e t he e l gaaf o m die kin d e re n
t e z ie n g e n ie t e n ! . ”

Naam: Inge van der Steeg
Leeftijd: 23
Werk: Zelfstandig eventmanager
Scouting: Teamleidster scouts (11-15 jaar) Scoutinggroep De Fakkeldraagsters, Soest, Algemeen
coördinator regionale Scoutingwedstrijden, Hoofd communicatie Nationaal Waterkamp (Nawaka)
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Jan Kuiper

I s s cou t s inds z ijn negende

“Een existentiële levensles”
“Toen ik als welpje bij Scouting in Zwolle kwam, voelde ik me daar meteen ontzettend geaccepteerd. Ik
was een beetje een raar jongetje, motorisch niet zo goed ontwikkeld. Maar of je nou ergens goed in was of
niet, je hoorde erbij. Verschillend, maar toch samen: dat had ik nog nooit meegemaakt. Vanaf toen wist ik:
ik mag er zijn. Dat is voor een kind een basisvoorwaarde voor het bestaan. Die existentiële les heeft me in
mijn verdere leven en mijn carrière enorm geholpen. Ik heb er bijvoorbeeld het zelfvertrouwen aan ontleend
om in 1993 een eigen bedrijf te beginnen.
Ook aan het spelelement van Scouting heb ik veel gehad. Scouting is immers niets anders dan één groot
spel. Dat spelelement gebruik ik veel in mijn werk. Om maar eens een simpel voorbeeld te noemen: als een
vergadering niet goed loopt, verander ik de volgende keer de opstelling. Bij Scouting heb ik geleerd dat je
overal mee kunt spelen, ook als het gaat om moeilijke onderhandelingen over lastige onderwerpen, zoals
een reorganisatie. Ik ben altijd blijven spelen.”
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Naam: Jan Kuiper
Leeftijd: 55
Werk: Zelfstandig organisatieadviseur
Scouting: Voorzitter Scoutinggroep Jan van Hoof, Nieuwegein

“ Va na f t oen w i s t i k : i k m a g er z i j n.
D a t i s v oor een k i nd een ba s i sv oor w a a r de
v oor h et bes t a a n.”

wist jij dit al?
• 75% van de vrijwilligers is onder de 25 jaar
• 20% van de bestuursleden is jonger dan 30 jaar
• 25% van de Scoutingvrijwilligers is daarnaast ook
vrijwilliger bij een andere organisatie
• 75% van de jeugdleden wordt later ook vrijwilliger bij Scouting
• 25% van de vrijwilligers komt van buiten de vereniging

Scouting he e ft 2 5 .000 vrijwillige rs die act ie f
z ijn bi nne n Sc o utin gg ro e p e n e n o p re gio n aal
e n lande lijk n ive au

• Een vrijwilliger besteedt gemiddeld 8 uur per week aan Scouting
• Scouting Nederland heeft meer dan 100.000 actieve leden
• Er zijn meer dan 1.000 Scoutinggroepen in heel Nederland
• In 80% van alle gemeenten zijn één of meer Scoutinggroepen actief
• 1 op de 5 kinderen in Nederland is lid van Scouting of is ooit lid geweest
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Han Admiraal
Is sc out sinds zi jn z e sde

“Je doet het samen”
“Scouting is georganiseerd kattenkwaad: vuurtje stoken in de bossen, primitief koken, slapen in de
buitenlucht. Het heeft iets stouts: lekker gek doen en veel plezier hebben met elkaar. Vooral dat ‘met elkaar’
is belangrijk. Je bent onderdeel van een groter geheel, je doet het samen.
Het idee van Scouting is ook: proberen de wereld een klein beetje beter achter te laten, iets voor een ander
doen. Denk aan dat oude ‘heitje voor een karweitje’ of het feit dat je geacht werd als scout elke dag een
goede daad te doen. Dat wordt een deel van je levenshouding.
Van huis uit ben ik techneut, een bèta-jongen, opgeleid als civiel ingenieur. Bij Scouting heb ik ook mijn
gamma-kant ontwikkeld, mijn interesse in mensen. Ik ben beroepsmatig betrokken bij de vernieuwing van
de Maastunnel in Rotterdam. Omdat ik altijd kijk naar wat mensen beweegt, weet ik partijen bij elkaar te
brengen.

“Bi j Sc o uting h e b ik o o k mijn g amma-kan t
o ntwi kke ld, m ijn in t e re s s e in me n s e n .”

Ik heb bij Scouting geleerd om initiatief te nemen en creatief te zijn. En door mijn vele functies bij Scouting
heb ik ervaringen opgedaan waar ik in mijn carrière veel baat bij heb gehad. Het grappige is dat het nu
andersom is: de kennis en ervaring uit mijn werkkring breng ik in bij Scouting. Bij een groot project als de
realisatie van Scoutinglandgoed Zeewolde komt dat erg goed van pas.”

Naam: Han Admiraal
Leeftijd: 54
Werk: Zelfstandig strategisch adviseur tunnelveiligheid
Scouting: Voorzitter kerngroep Scoutinglandgoed Zeewolde
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kimberly Haast
I s s cou t s inds ha a r t iende

“Elke dag een leuke dag”
“Ik had vooraf geen beeld van Scouting, maar toen ik erbij kwam wist ik meteen: dít zoek ik! Ik had op
turnen gezeten en op paardrijden, maar dat bleek niets voor mij. Het was steeds hetzelfde en dat ging
me snel vervelen. Mijn ouders vonden dat ik wel iets moest doen. Dat werd Scouting. Steeds iets nieuws,
iedere keer anders. En jongens en meisjes bij elkaar. Ik was zo’n meisje dat graag in bomen klom.
Zwemmen, vuurtje stoken: dat kon allemaal bij Scouting.
Veel van mijn vrienden en vriendinnen ken ik van Scouting. Mede daardoor heb je altijd een leuke dag. Ook
als je even geen zin hebt in een activiteit, doe je gewoon mee. Er gebeurt dan altijd wel wat waardoor het
weer leuk wordt. Wekelijks geef ik samen met mijn beste vriendin Agnes leiding aan de bevers, jongens en
meisjes van 5 tot 7 jaar.
Dat ik MBO-Recreatie doe, komt door Scouting. Ik vond het zo leuk om activiteiten te bedenken dat ik er
mijn beroep van wilde maken. Ik merk dat ik in mijn opleiding veel heb aan mijn Scoutingervaring. Als ik
een opdracht moet maken, gebruik ik spellen en activiteiten van Scouting. Ik ben flexibel en kan snel iets
bedenken. En ik heb geleerd met verschillende mensen om te gaan. In april ga ik zes maanden op stage
op naar Mallorca. Dat heb ik ook aan Scouting te danken. Toen ze zagen hoeveel ervaring ik daar al had
opgedaan met het organiseren van evenementen, werd ik meteen aangenomen.”
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Naam: Kimberly Haast
Leeftijd: 17
Werk: Studente MBO-Recreatie
Scouting: Leidster bevers (5-7 jaar) Scoutinggroep Sint Joseph, Dongen

“ T oen z e z a g en h oev eel er v a r i ng i k da a r a l h a d
op geda a n m et h et or g a ni s er en v a n ev enem ent en,
w er d i k m et een a a ng enom en.”

Boudewijn Revis
Is sc out sinds zij n z e v e n de

“Dát is het geheim van Scouting”
“Scouting is als organisatie steeds professioneler geworden. Beleidsmatig, qua pedagogiek en opleidingen
en als het gaat om bijvoorbeeld de veiligheid van kinderen. En dat is goed. Maar als ik een groep in het
land bezoek, merk ik dat gelukkig ook veel hetzelfde is gebleven. Het clubhuis ruikt net zo als toen ik zelf
welp was, de kinderen en de leiding zijn net zo enthousiast en het gaat om hetzelfde: mét elkaar leuke
dingen doen, lol maken, lekker buiten zijn, in bomen klimmen en door de modder rollen. Bij Scouting kun je
veel leren in een niet-competitieve omgeving en krijg je al jong verantwoordelijkheid. Je wordt ongemerkt
een teamspeler, want het gaat altijd om samenwerken, voor elkaar klaarstaan en iets bijdragen aan het
grotere geheel. Ook in mijn werk als wethouder draait het om teamwork en samenwerken. Als wethouder
wil en kan ik iets betekenen voor de samenleving, voor de stad. De waarden van Scouting draag je je hele
leven met je mee. Dát is het geheim van Scouting.”

“De waarde n v an S co u t in g draag je je he le le ven
me t j e me e . Dát is he t g e he im van S co u t in g. ”

Naam: Boudewijn Revis
Leeftijd: 39
Werk: Wethouder Financiën en Stadsbeheer Gemeente Den Haag
Scouting: Voorzitter Vereniging Scouting Nederland
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ook vri jwi lli g er wo r den ?
L aat j e ui t dagen !
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