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Missie
Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug ondersteunt de groepen door hun te helpen bij het
uitdragen van de Toekomstvisie van Scouting Nederland. De regio is direct of indirect
maatschappelijk betrokken door scouts uit de regio in alle leeftijden uit te dagen zich te
ontwikkelen en daarbij veel plezier te beleven.

Visie
Scouting voegt waarde toe aan de
samenleving door scouts uit te
dagen zich te ontwikkelen en daarbij
met elkaar veel plezier te beleven

Scouting Regio Utrechtse Heuvelrug sluiten aan bij de 5 pijlers van de toekomstvisie
Door groepen, lucht-, land- en watergroepen, te helpen met duurzaam
vrijwilligersbeleid hebben we daar als regio ook baat bij.
Om dat te bereiken verbinden we groepen met elkaar, tijdens activiteiten, trainingen of
andere regionale evenementen.
Door groepen te helpen met zich te ontwikkelen versterken we de groepen.
Door scouts te helpen met zich te ontwikkelen dragen we bij aan de waarde toevoeging van
scouts aan de samenleving.

Visie (2016)
Het versterken van groepen wordt bereikt door
groepen aan elkaar te verbinden en daardoor
kruisbestuiving te laten plaatsvinden bij regionale
activiteiten voor kaderleden, zoals trainingen, en
door het gezamenlijk organiseren van regionale
activiteiten.
Door kaderleden een rol op regioniveau te geven,
kunnen zij zich verder ontwikkelen.
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De missie (2016) van Regio Utrechtse Heuvelrug
is het versterken van de groepen binnen de regio,
het bevorderen van de ontwikkeling van leden en
kaderleden en de saamhorigheid binnen de regio
te vergroten door groepen met elkaar in contact te
brengen.
Sterke groepen kunnen plezierige en uitdagende
activiteiten aanbieden en dragen bij aan de
ontwikkeling van alle leden.
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Strategie





Wat we doen, doen we goed.
De regio en het regiobestuur dragen de
voorbeeldrol uit, die past bij de toekomstvisie. Daarom zetten we in op vrijwilligers
voor wie het een logische stap is in de doorlopende leerlijn om een functie op
regionaal niveau te vervullen naast of na een functie op groepsniveau
Door meer regie te voeren op de inhoud van de regioactiviteiten vervult de regio ook
een voorbeeldrol. De regie is gericht op nadruk leggen op activiteiten die passen
binnen de doorlopende leerlijn en aansluiten bij de 8 activiteitengebieden.

Voorbeeldfunctie van de regio
Als regio dragen we bij aan de focusdoelen van Scouting Nederland:
1. Het inspireren en ondersteunen van groepen om hun eigen toekomstdoelen te
kiezen en actieplan te maken.
2. Het versterken van de verbinding tussen groepen onderling en tussen groepen en
regio’s. Met als doel om optimale ondersteuning aan groepen te kunnen bieden
die bijdraagt aan sterke groepen met gezonde ledenontwikkeling.
3. Het verbeteren van duurzaam vrijwilligersbeleid bij groep, regio en land als
voorwaarde voor gezonde ledenontwikkeling.

Actie
 2019-2020: nieuw bestuurslid HR-beleid
 Meer aandacht voor openstaande vacatures
 Instellen groepscoaches, die onder het HR-bestuurslid vallen, om groepsbegeleiders
te begeleiden
 Concreet: Heleen en Evert vragen of er nog andere groepscoaches zijn
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Basisaanbod
Wat we nu al doen:
Vertalen landelijk beleid naar groeps- en regioniveau
Verbinden van groepen
Activiteiten groter dan de groep
Doorlopende leerlijn jeugdleden
Ontwikkeling kaderleden op groepsniveau
Persoonlijke ontwikkeling van kaderleden
Ontwikkeling van groepen
Doel: kwaliteit vasthouden of verbeteren.

Deze toekomstthema’s passen hierbij:

Trots en zichtbaarheid
Het actief inzetten van social media, de website en zichtbaar zijn als bestuursleden bij
groeps- en regioactiviteiten horen ook bij het basisaanbod. Net zoals het waarderen van de
regiovrijwilligers.
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Focuspunten





Duurzaam vrijwilligersbeleid van de groepen stimuleren
Groepen activeren om aan de slag te gaan met het actieplan
Doorlopende leerlijn gebruiken bij de activiteiten

Acties
 Uitzoeken wat de behoefte van 15+-leden is
 Verdiepingstrainingen aanbieden
 Bestuurscafé voorjaar 2020 over duurzaam vrijwilligersbeleid

Randvoorwaarden
De regio maakt ieder jaar een jaarplan voor het scouting seizoen. Hier wordt in maart/april
tijd voor gemaakt.
Het vrijwilligersbeleid van de regio is op orde.
De regio reserveert financiële middelen voor het duurzame vrijwilligersbeleid.
De regioraad is er voor groepsbesturen. Dit dragen
we uit. Daarmee verhogen we het bestuurlijke niveau
van de regioraad.
Actie
 Wat vragen andere regio’s als contributie aan de leden binnen hun regio?
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Doorlopende leerlijn
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Acht activiteitengebieden
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