Samenvatting en conclusies
Groepsontwikkeling
Conclusie
Op een aantal punten zijn de effecten van Groepsontwikkeling duidelijk zichtbaar:


Kaderleden zijn door de Groepsontwikkeling de ‘kwaliteit van de groep in het algemeen’, de
‘sfeer in de hele Scoutinggroep’, de ‘samenwerking tussen kaderleden in de groep’ en de
’website van de groep’ meer gaan waarderen.



Ouders zijn de ‘activiteiten die hun kind kan doen bij de groep’, het ‘tijdstip van de
bijeenkomsten’, de ‘leiding van uw kind’ en de ‘sfeer in de hele Scoutinggroep’ meer gaan
waarderen.



Kaderleden van groepen die hebben deelgenomen aan Groepsontwikkeling geven vaker
aan dat zij (zeer) veel doen aan de werving van nieuwe jeugdleden, dat zij bij het werven
van nieuwe jeugdleden gebruik maken van open dagen, spreekbeurtmappen, buddy badge,
vriendjes en vriendinnetjesmiddag en de materialen van ‘Laat je uitdagen’ en dat zij gebruik
maken van de kompassen.



Ouders van kinderen van groepen die hebben deelgenomen geven vaker aan dat zij één of
meerdere Scoutinggidsen thuis hebben en dat zij de inrichting van de accommodatie (heel)
gezellig vinden.

Mening van kaderleden
52% van de kaderleden geeft aan dat zij (zeer) tevreden zijn over het
programma Groepsontwikkeling. 10% is hier ontevreden over en 4% zeer
ontevreden. Ten opzichte van de periode voor de invoering van de
Groepsontwikkeling is de ‘kwaliteit van de groep in het algemeen’ is het
meest verbeterd, gevolgd door de ‘sfeer in de hele Scoutinggroep’. Op een
gedeelde derde plaats staan de ‘samenwerking tussen kaderleden in de groep’ en de ’website van
de groep’ (zie onderstaande tabel).
Rapportcijfers kaderleden voor en na invoering Groepsontwikkeling
Voor

1

Na

Verandering

De kwaliteit van de groep in het algemeen

6,5

7,3

+0,8

De sfeer in de hele Scoutinggroep

6,9

7,6

+0,7

De samenwerking tussen kaderleden in de groep

6,6

7,2

+0,6

De website van de groep

6,4

7,0

+0,6

Het clubgebouw en het terrein van de groep

6,6

7,1

+0,5

De activiteiten die jullie groep doet

7,0

7,3

+0,3

Het spelmateriaal van de groep

7,1

7,3

+0,2

Bereikbaarheid van het clubgebouw

7,1

7,2

+0,1

Het tijdstip van de bijeenkomsten

7,1

7,2

+0,1

De samenwerking met andere groepen in de regio

5,3

5,3

0,0
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Ten opzichte van kaderleden van groepen die niet hebben deelgenomen aan Groepsontwikkeling,
geven kaderleden van groepen die wel hebben deelgenomen vaker aan dat zij vinden dat:


Het aantal jeugdleden is gedaald in de afgelopen 3 jaar;



Zij (zeer) veel doen aan de werving van nieuwe jeugdleden;



Zij bij het werven van nieuwe jeugdleden gebruik maken van open dagen, spreekbeurtmappen,
buddy badge, vriendjes en vriendinnetjesmiddag en de materialen van ‘Laat je uitdagen’;



Zij gebruik maken van de kompassen.

Mening van ouders
41% van de ouders vindt dat Groepsontwikkeling een (zeer) groot effect heeft. 3% is van mening
dat Groepsontwikkeling geen effect heeft. De grootste verbetering is geboekt op de ‘activiteiten die
uw kind kan doen bij de groep’ en het ‘tijdstip van de bijeenkomsten’. Ook is verbetering zichtbaar
op de ‘leiding van uw kind’ en de ‘sfeer in de hele Scoutinggroep’ (zie onderstaande tabel).
Rapportcijfers ouders voor en na Groepsontwikkeling
Voor

Na

Verandering

De activiteiten die uw kind kan doen bij de groep

6,5

7,0

+0,5

Het tijdstip van de bijeenkomsten

7,4

7,9

+0,5

De leiding van uw kind

6,7

7,1

+0,4

De sfeer in de hele Scoutinggroep

7,4

7,7

+0,3

Het clubgebouw en het terrein van de groep

7,4

7,5

+0,1

Bereikbaarheid van het clubgebouw

7,4

7,5

+0,1

Het spelmateriaal van de groep

6,6

6,5

-0,1

De website van de groep

7,1

6,8

-0,3

Ten opzichte van ouders van kinderen van groepen die niet hebben deelgenomen aan
Groepsontwikkeling, geven ouders van kinderen van groepen die wel hebben deelgenomen vaker
aan dat zij:
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Eén of meerdere Scoutinggidsen thuis hebben;



De inrichting van de accommodatie (heel) gezellig vinden.
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Vergelijking met nulmeting
Conclusie


Jeugdleden: Er lijkt sprake te zijn van een lichte groei.



Kaderleden: Er is nog geen groei in het aantal kaderleden zichtbaar. Dit is een actiepunt
voor de komende tijd.



Besturen: Zeer grote percentages ouders en jeugdleden zijn (zeer) tevreden over het
bestuur en zijn van mening dat het bestuur (heel) goed functioneert.



Betrokkenheid ouders: Ouders zijn over het algemeen zeer positief over Scouting: zeer
hoge percentages ouders geven aan dat hun kinderen Scouting (heel) leuk vinden.
Bovendien beoordeelt een zeer hoog percentage ouders de sfeer in de speltak van hun kind
als (heel) goed.



Financiën: Een groot percentage bestuurders is positief over de financiële situatie van de
groep.



Accommodatie: De meeste ouders en jeugdleden vinden dat er voldoende ruimte in de
groepsaccommodatie is en dat er voldoende buitenspeelruimte is. Wel kan de inrichting van
het clubhuis/wachtschip gezelliger (vooral volgens de ouders).

Jeugdleden: aantallen en werving
Van de kaderleden geeft 32% aan dat het aantal jeugdleden de afgelopen 3 jaar is gestegen. Deze
stijging is ook voor de ouders goed zichtbaar: Van de ouders geeft namelijk 51% aan dat er meer
kinderen in de speltak van hun kind zijn dan 3 jaar geleden. Dit loopt in de pas met de aandacht die
hier de afgelopen jaren aan is besteed. Van de kaderleden geeft 24% aan dat het aantal
jeugdleden de afgelopen 3 jaar is gedaald. Van de 100 kaderleden die in 2014 aangeven dat het
aantal kaderleden in de afgelopen 3 jaar is gedaald, geeft 34% aan dat zij zich hier in grote mate
zorgen om maakt.
Uit de enquête onder de kaderleden
blijkt dat het percentage groepen
dat zeer weinig tot niets doet aan
de werving van nieuwe jeugdleden
aanzienlijk is gedaald (van 9% in
2011 tot 3% in 2014). Het
percentage kaderleden dat
aangeeft hier (zeer) veel aan te
doen, is ten opzichte van 2011 licht
gestegen (34% in 2011; 37% in
2014). Hieruit concluderen we dat
groepen zich op dit punt actiever
zijn gaan opstellen. Bij het werven van nieuwe jeugdleden maken groepen het vaakst gebruik van
de vriendjes/vriendinnetjesmiddag (61%) en het organiseren van een open dag (50%).
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Kaderleden: aantallen en werving
Ten opzichte van de nulmeting geeft een kleiner percentage kaderleden aan dat het aantal
kaderleden in de afgelopen 3 jaar is gestegen (33% in 2011; 25% in 2014) of gelijk is gebleven
(42% in 2011; 51% in 2014). Het percentage dat aangeeft dat het aantal is gedaald is ongeveer
gelijk gebleven. Van de 96 kaderleden die in 2014 aangeven dat het aantal jeugdleden in de
afgelopen 3 jaar is gedaald, geeft 54% aan dat zij zich hier in grote mate zorgen om maakt.
In 2011 gaf 33% van de kaderleden aan dat hun groep (zeer) veel doet aan de werving van nieuwe
kaderleden. In 2014 is dit percentage gedaald tot 24%. Het percentage groepen dat hier zeer
weinig tot niets aan doet is net als bij de werving van de jeugdleden aanzienlijk gedaald
(van 12% in 2011 tot 3% in 2014). Nieuwe kaderleden worden het vaakst geworven in de eigen
groep jeugdleden (52%) en door gebruik te maken van netwerken (42%).
In 2011 gaf 61% van de kaderleden aan dat de groep over het algemeen voldoende
leidinggevenden heeft. Ten opzichte van de kaderleden beoordelen de ouders en de jeugdleden de
hoeveelheid leidinggevenden een stuk positiever: 96% van ouders vindt dat er voldoende leiding is
bij de speltak van hun kind en 94% van de jeugdleden is deze mening toegedaan.
In 2011 gaf 70% van de kaderleden aan dat alle bestuursfuncties zijn ingevuld. Ook dit percentage
is in 2014 gestegen, namelijk tot 74%.
Beoordeling van de leiding en het bestuur
87% van de ouders geeft aan (heel) tevreden te zijn over de leiding van hun kind. 92% van de
jeugdleden is (heel) tevreden over de leiding. Ten opzichte van de nulmeting zijn deze percentages
licht gestegen. Toen werden namelijk percentages van respectievelijk 90% en 89% gevonden.
In 2014 is 71% van de kaderleden van mening dat het bestuur (heel) goed functioneert, ten
opzichte van 95% in 2011. De daling is vooral te wijten aan de toename van het aantal
respondenten dat het functioneren van het bestuur als 'niet goed, maar ook niet slecht' beoordeelt
(van 5% in 2011 tot 24% in 2014).
Programma's en materialen
Ten opzichte van de nulmeting is het percentage
kaderleden dat de kwaliteit van de programma’s
als (zeer) goed beoordeelt afgenomen: In 2014
was dit percentage 85%, in 2011 97%.
Het Welpenkompas wordt het vaakst door de
kaderleden gebruikt (49%), gevolgd door het
Scoutskompas (44%). 32% van de kaderleden
geeft aan geen van de genoemde kompassen te
gebruiken. 59% van de ouders is bekend met de
Bevergids, Welpengids of Scoutgids. Van deze
59% heeft 29% één of meerdere van deze gidsen
zelf. Ten opzichte van de nulmeting geeft een
groter percentage Scouts aan dat zij de nieuwe
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Scoutsgids heeft (18% in 2011; 28% in 2014). 9% van de Explorers geeft
aan dat zij de nieuwe Explorersgids heeft. Geen van de Roversscouts
geeft aan dat zij de nieuwe Roversscoutsgids heeft.
Accommodatie en buitenruimte
In 2011 is 89% van de kaderleden van mening dat er voldoende
ruimte is in de groepsaccommodatie. Dit percentage is in 2014
ongewijzigd. 96% van de ouders vindt dat er voldoende speelruimte is in
de groepsaccommodatie. Ten opzichte van 2011 is dit percentage licht gestegen. Net als bij de
nulmeting geeft 91% van de jeugdleden aan dat er voldoende ruimte is in clubhuis/wachtschip.
In 2011 is 94% van de kaderleden van mening dat er voldoende buitenspeelruimte is. Dit
percentage is in 2014 licht gestegen. 97% van de ouders vindt dat er voldoende buitenspeelruimte
is. Ook dit percentage is ten opzichte van 2011 licht gestegen. 95% van de jeugdleden geeft aan
dat er voldoende buitenspeelruimte is. Dit percentage is vergelijkbaar met het percentage van de
nulmeting.
De meningen over de inrichting van het clubhuis/wachtschip verschilt enigszins over de
ondervraagde groepen: 70% van de kaderleden, 55% van de ouders en 69% van de jeugdleden
vindt de inrichting van het clubhuis/wachtschip (heel) gezellig en 6% van de kaderleden, 11% van
de ouders en 4% van de jeugdleden vindt de inrichting (heel) ongezellig. In alle drie de groepen is
1% van de respondenten van mening dat de inrichting heel ongezellig is.
Website en social media
50% van de jeugdleden vindt dat de website er modern en aantrekkelijk uitziet. In 2011 was dit
percentage 55%. 44% van de jeugdleden geeft aan dat er binnen hun groep regelmatig contact is
via social media, 27% geeft aan dat er soms contact is via social media. De resterende 29% geeft
aan dat de leden van hun groep elkaar nooit via social media ontmoeten.
Financiën
De meeste bestuursleden zijn positief over de financiële situatie van de groep: 77% noemt deze
(heel) goed. 6% beoordeelt de financiële situatie als slecht en 1% als heel slecht.
Van de kaderleden is 69% van mening dat de groep een gezonde financiële toekomst heeft. 6% is
van mening dat de groep geen gezonde financiële toekomst heeft. Ten opzichte van 2011 is dit
percentage gestegen, toen was namelijk 2% van de kaderleden deze mening toegedaan.
Volgens de kaderleden beoordeelt 48% van de kaderleden de contributie als (heel) goedkoop en
beoordeelt 45% van de ouders de hoogte van de contributie als ‘precies goed’.
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Samenwerking
82% van de jeugdleden beoordeelt de
samenwerking in de speltak als (heel)
goed. In 2011 was dit percentage 95%.
10% van de jeugdleden geeft aan dat hun
groep regelmatig activiteiten met andere
groepen doet en 68% geeft aan dat hun
groep dit soms doet. 22% geeft aan dat
hun groep nooit samenwerkt met andere
groepen. 66% van de jeugdleden die
aangaven dat hun groep soms tot
regelmatig activiteiten met andere
groepen doet, beoordeelt deze samenwerking als (heel) goed. In 2011 was dit percentage 88%.
Jeugdleden zijn dus minder positief tegenover de samenwerking met andere groepen gaan staan.
18% van de kaderleden geeft aan dat hun groep (heel) veel samenwerkt met andere organisaties
en/of bedrijven. In 2011 was dit percentage 13%. 20% van de kaderleden geeft aan dat hun groep
(vrijwel) nooit samenwerkt. Ten opzichte van 2011 is dit percentage licht gestegen, toen was het
namelijk 16%.
Algemene ervaringen met Scouting
97% van de ouders geeft aan dat hun kind de activiteiten bij de Scouting (heel) leuk vindt. Dit
percentage is vergelijkbaar met het percentage bij de nulmeting. 94% van de jeugdleden vindt de
activiteiten bij Scouting (heel) leuk. Dit percentage is ten opzichte van de nulmeting licht gestegen
(91%). Net als bij nulmeting vindt 1% van de jeugdleden de activiteiten vervelend.
Net als bij de nulmeting geeft 68% van de ouders aan dat hun kind (heel) veel leert/heeft geleerd bij
de Scouting. 62% van de jeugdleden geeft aan (heel) veel te leren/geleerd te hebben bij Scouting.
Dit percentage is vergelijkbaar met de nulmeting. Net als bij de nulmeting geeft 2% van de
jeugdleden aan heel weinig te leren/geleerd te hebben bij Scouting.
88% van de ouders vindt de sfeer in de speltak van hun kind (heel) goed. Dit percentage is ten
opzichte van de nulmeting gedaald, toen was het namelijk 99%. Deze daling is te wijten aan de
daling in het percentage ouders dat de sfeer als ‘goed’ beoordeelt. Het percentage ouders dat de
sfeer als ‘heel goed’ beoordeelt is ongewijzigd. 91% van de jeugdleden beoordeelt de sfeer in de
speltak als (heel) goed. Ten opzichte van de nulmeting is dit een lichte daling. We concluderen dat
zowel de ouders, als de jeugdleden zelf de sfeer in de speltak als minder positief zijn gaan
beoordelen.
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