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Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor 

een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame 

speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren 

De Wâldswalkers te Drachten zijn aangesloten bij Scouting Nederland. De Wâldswalkers hebben 110  

leden en zijn van plan verder te groeien.   

Onze doelstelling;  

"De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het Spel van Scouting in Nederland op grondslag 

van de ideeën van Lord Baden-Powell om daarmee een plezierige beleving van de vrije tijd te bieden 

aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van de 

persoonlijkheid." 

(bege)Leiding 

De (bege)leiding organiseert wekelijks scoutingactiviteiten voor een groep kinderen. Dit zijn 

activiteiten die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor 

buitenleven. 

Je bezigheden 

Als leiding maak je, samen met de overige teamleden, wekelijkse programma’s voor een groep leden. 

Ook organiseer je samen weekendkampen en het jaarlijkse zomerkamp. De leden begeleidt je in hun 

persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zet jij je in om je eigen functioneren te verbeteren, onder 

andere door het volgend van traingen. Binnen de groep neem je deel aan het overleg met de overige 

vrijwilligers. Als laatste neem je, samen met je team en de jeugdleden aan regionale of (inter-

)nationale activiteiten. 

Je bagage  

Om je taken als groepsbegeleider goed uit te kunnen voeren, ben je minimaal 18 jaar en sta je achter 

de doelstelling van Scouting Nederland. Je bent Lid (of bereidt dat te worden) van Scouting 

Nederland, van onbesproken gedrag, waardoor je een VOG kunt overleggen. Je bent bereid je voor 

deze functie in te zetten te werken aan je eigen kwalificatie/ deskundigheid. Uiteraard beschik je ook 

over de nodige competenties, maar heb je ook de mogelijkheid deze te ontwikkelen.  

Je beloning 

Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je eigen 

leerdoelen. Je komt in een team van 2 à 4 personen. Daarnaast een inspirerende functie waarin je 

een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren. Maar bovenal 

een plezierige besteding van je vrijetijd. Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode waarin je de diverse 

kanten de groep kunt leren kennen. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:  

info@scoutindrachten.nl, of via www.scoutingdrachten.nl/contact. 
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