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1. POSITIONERING EN 
PROFILERING

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging. Net 
als de andere jeugdbewegingen in Vlaanderen 
draaien onze lokale groepen en nationale 
ploegen op vrijwilligers, de eindverantwoor-
delijkheid voor de werking ligt bij de jongeren 
zelf. “Voor en door de jeugd” is ons motto. Onze 
lokale afdelingen, eenheden genaamd, komen 
wekelijks samen en organiseren daarnaast ook 
weekends en kampen. Centraal in de werking 
van een jeugdbeweging staat de opdeling in 
verschillende leeftijdsgroepen (takwerking) die 
elk een eigen aanpak vereisen. Als lid door-
loop je al deze leeftijdsgroepen en heb je als 
laatste stap ook de mogelijkheid om leid(st)er 
te worden. Vrijwilligers op lokaal niveau kunnen 
daarnaast hun engagement ook verderzetten 
op bovenlokaal niveau in één van onze nationale 
ploegen. Net zoals alle andere jeugdbewegingen 
werken we via een gevarieerd programma voor 
iedere leeftijdsgroep aan de integrale ontwikke-
ling van onze leden. 

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsen-
beweging. We maken deel uit van een wereld-
beweging. Al meer dan 100 jaar streven scouts- 
en gidsenbewegingen wereldwijd hetzelfde 
doel na: jongeren stimuleren en ondersteunen 
om zin te geven aan hun eigen leven, om zich 
zo volledig mogelijk te ontwikkelen en vanuit 
hun mogelijkheden actief mee te bouwen aan 
een betere wereld. De scoutsmethode is wat 
ons onderscheidt van andere jeugdbewegingen 
in Vlaanderen en tegelijk verbindt met de vier 
andere scouts en gidsen associaties in België. 
De vijf Belgische scouts en gidsen associaties 
vormen samen een federatie waarmee we een 
actieve rol spelen in de wereldbeweging. Binnen 
Vlaanderen hebben we een speciale band met 
Scouts en Gidsen Vlaanderen. Door uitwisseling 
van kennis en expertise en regelmatige samen-
werking versterken we elkaars werking.

FOS Open Scouting is actief pluralistisch. Dat 
we een scouts- en gidsenbeweging zijn, onder-
scheidt ons op zich van bijna alle andere jeugd-
bewegingen. Bovendien zijn we ook een uitge-
sproken actief pluralistische jeugdbeweging. 
We zijn er als organisatie van overtuigd dat 
de combinatie van beide ons nog steeds uniek 
maakt in het Vlaamse jeugdwerklandschap. 

Actief pluralistisch zijn betekent voor ons dat 
we zowel in onze eigen werking als in de samen-
leving het gelijkwaardig en respectvol samen-
leven willen stimuleren. Bovendien willen we uit 
de diversiteit in de samenleving zoveel mogelijk 
meerwaarde halen. Door onze leden in contact 
te brengen met verschillende waarden, waar-
heden en ideeën, willen we verrijking creëren en 
bijdragen tot individuele en maatschappelijke 
vooruitgang. 

Als levensbeschouwelijk neutrale organisatie 
laten we iedereen vrij om te kiezen voor één zin-
gevingsverhaal. Maar als groep, als beweging 
maken we hier geen keuze in. Dit blijft ons onder-
scheiden van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Zij 
zien zich vanuit een christelijke inspiratie onge-
hinderd openstaan voor alle kinderen en jonge-
ren. FOS Open Scouting kiest voor een dialoog 
tussen alle overtuigingen zonder te vertrekken 
vanuit een welbepaalde levensbeschouwing. 
Maar er is wel degelijk steeds meer dat ons 
bindt dan dat ons scheidt en er zijn steeds meer 
gelijkenissen dan verschillen. Daarom delen we 
beiden nog steeds een gezamenlijke zorg voor 
de toekomst van scouting in Vlaanderen. 

2. MISSIE EN KERNTAKEN

Bij het begin van dit beleidsnotaproces ver-
nieuwden we onze missietekst. Onze missie 
beschrijft onze positionering in het werkveld, 
onze doelen, onze aanpak en wat ons uniek 
maakt. Onze missie is een leidraad en een 
hefboom voor onze korte- en lange termijn-
plannen; een kader dat houvast biedt om deze 
beleidsperiode specifieke prioriteiten te formu-
leren en deze via concrete actieplannen te reali-
seren (= beleidsnota 2018-2021). 

FOS Open Scouting is een scouts- en 
gidsenbeweging die open staat voor alle 
kinderen en jongeren. Wij bieden hen 
een veilige leeromgeving die ze zelf mee 
kunnen vormgeven, waar ze zich thuis 
voelen en kunnen experimenteren. Wij 
reiken hen een plezierige vrijetijdsbeste-
ding aan waarin we via spel en avontuur 
de mogelijkheid creëren om te groeien en 
te leren uit eigen ervaringen. 
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FOS Open Scouting stimuleert ontmoeting 
en laat kinderen en jongeren in dialoog 
treden met elkaar en hun omgeving. Zo 
ontwikkelen zij zich tot actieve burgers 
die zin geven aan hun eigen leven en elk 
op hun unieke manier bijdragen aan een 
betere wereld.

FOS Open Scouting kiest hierbij nadruk-
kelijk voor een duurzame werking om 
haar aanbod blijvend te garanderen in een 
steeds veranderende samenleving.

“FOS Open Scouting is een scouts- en gidsen-
beweging die open staat voor alle kinderen en 
jongeren.”
We zijn een scouts- en gidsenbeweging. Dit 
impliceert het gebruik van de scoutsmethode. 
De scoutsmethode is een samenhangend 
geheel, bestaande uit verschillende elementen: 
wet & belofte, persoonlijke groei, leren door te 
doen, teamwork, symbolen/thema’s/ceremo-
nies, natuur en begeleiding. Samen zorgen deze 
elementen voor een stimulerende leeromgeving.

“Wij bieden hen een veilige leeromgeving die 
ze zelf mee vorm kunnen geven, waar ze zich 
thuis voelen en kunnen experimenteren.”
Kinderen en jongeren moeten plezier hebben 
in de uitdagingen die ze aangaan en de nieuwe 
ervaringen die ze voorgeschoteld krijgen. Om dit 
te garanderen, bieden we hen de mogelijkheid om 
hun omgeving en scoutscontext zelf mee vorm 
te geven. Participatie is hierbij een sleutelbegrip: 
meedenken, mee bepalen en actief deelnemen. 

“Wij reiken hen een plezierige vrijetijdsbeste-
ding aan waarin we via spel en avontuur de 
mogelijkheid creëren om te groeien en te leren 
uit eigen ervaringen.”
FOS Open Scouting draait in eerste instantie 
om plezier. Gewoon spelen om te spelen, want 
spel en plezier zijn van essentieel belang voor 
kinderen en jongeren. Maar spel en plezier is 
zoveel meer dan leuk vermaak. Het is een grote 
ontdekkingstocht. Het is leren door te doen, 
met vallen en opstaan. Ervaringsleren is de 
extra meerwaarde van spel, plezier en avontuur. 
Daar geloven wij in.

“FOS Open Scouting stimuleert ontmoeting 
en laat kinderen en jongeren in dialoog treden 
met elkaar en hun omgeving. Zo ontwikkelen 
zij zich tot actieve burgers die zin geven aan 

hun eigen leven en elk op hun unieke manier 
bijdragen aan een betere wereld.”
FOS Open Scouting is een actief pluralistische 
jeugdbeweging die ontmoeting tussen kinderen 
en jongeren centraal stelt. Dit betekent dat we 
zowel in onze eigen werking als in de samenle-
ving het gelijkwaardig en respectvol samenle-
ven willen stimuleren. 
We gaan daarbij actief op zoek naar ontmoeting 
buiten de groep. We zoeken contact met andere 
verenigingen, verkennen andere buurten, maken 
kennis met andere eenheden, werken mee aan 
een lokaal project van een welzijnsorganisatie, 
… kortom, we proberen via ontmoeting zoveel 
mogelijk nieuwe stimulansen aan onze leden te 
bezorgen. Op die manier laten we kinderen en 
jongeren bewust worden van diverse facetten 
van onze samenleving zonder één naar voor te 
schuiven als de juiste. Daar worden kinderen en 
jongeren rijkere en betere burgers van.
En betere burgers dragen bij aan een betere 
wereld. Actief burgerschap en democratie ver-
sterken, betekent de betrokkenheid van mensen 
stimuleren bij onze vereniging zodat ze dat later 
ook doen in onze samenleving. Betrokkenheid 
als middel én als doel.

“FOS Open Scouting kiest hierbij nadrukkelijk 
voor een duurzame werking om haar aanbod 
blijvend te garanderen in een steeds verande-
rende samenleving.”
Voor FOS Open Scouting is het een bewuste 
keuze om onze werkwijze, structuur en beslis-
singen telkens te richten op langere termijn om 
zodoende een gedegen, stabiele, betrouwbare 
en blijvende jeugdbeweging te zijn.
Naast de noodzakelijke aandacht voor een 
duurzame organisatie, willen we dus ook mee-
bouwen aan een duurzame wereld. We willen 
immers ook voor de kinderen en jongeren van 
morgen een wereld die goed is voor mens en 
planeet. 

3. ONTSTAANSGESCHIEDENIS 
& RECENTE EVOLUTIES VAN 
FOS OPEN SCOUTING

Ontstaansgeschiedenis

De scouts- en gidsenbeweging werd in 1907 
door Lord Baden-Powell of Gilwell gesticht. In 
1910 kwam in Brussel de eerste scoutsgroep 
op het vasteland tot stand. Dit werd meteen de 
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start van onze beweging, de “Boy-Scouts van 
België” (BSB) die in de loop van hetzelfde jaar 
werd opgericht. In 1919 werd de vereniging der 
Girl-Guides van België (GGB) opgericht. 

In 1945 versmolten de Open Guides- en 
Scoutsbeweging tot één enkele vereniging: de 
“Boy-Scouts en Girl-Guides van België” (BSB-
GGB) die Open Scouting in ons land vertegen-
woordigt. In 1964 werd in BSB-GGB de auto-
nomie per taalgewest voorbereid, die in 1966 
uitmondde in twee autonome verenigingen “La 
Féderation des Eclaireuses et Eclaireurs”, nu 
“Scouts et Guides Pluralistes”, en de “Federatie 
voor Open Scoutisme”, nu “FOS Open Scouting”. 
Op 22 maart 1981 fusioneerde de vereniging 
van Sea-Scouts en Sea-Guides van België (SSB-
SGB) met de Federatie voor Open Scoutisme. 

Mijlpalen binnen de beleidsperiode 
2013-2017

FOS Open Scouting wenst verder te bouwen op 
de beleidsnota’s 2013 en 2014-2017. De keuzes 
die daar werden gemaakt, zijn bepalend voor de 
richting die we vandaag uitgaan. 

In 2013 doorliepen we een intensief participa-
tietraject rond de vraag of we al dan niet een 
fusieplan zouden uitwerken met Scouts en 
Gidsen Vlaanderen. Er werd niet over één nacht 
ijs gegaan. Alle voor- en nadelen werden in de 
weegschaal gelegd. Iedereen trok goed geïnfor-
meerd & voorbereid naar de algemene verga-
dering. Daar werd beslist dat de voordelen en 
kansen niet opwogen t.o.v. de nadelen & risico’s. 
Er werd met een nipte meerderheid gekozen 
voor het behoud van FOS Open Scouting als 
aparte scoutsvereniging. 

De voornaamste argumenten waren gelinkt aan 
schaalgrootte en participatiemogelijkheden. 
Ook de (weliswaar steeds kleiner wordende) 
ideologische verschillen werden door een kleine 
(vrijzinnige) groep als reden naar voor gescho-
ven. Gezien onze democratische werking was 
deze beslissing de enige en juiste. Verreikende 
beslissingen als deze, vragen immers een vol-
doende groot draagvlak en dat was er (nog) niet.

Dit impliceerde dat FOS Open Scouting in de 
daaropvolgende beleidsnota aan haar eigen 
unieke verhaal zou verder schrijven. Nu duide-
lijk was welke richting we uit wilden, konden 

we – zonder aan navelstaarderij te doen – werk 
maken van een duurzame toekomst voor onze 
beweging.

We focussen ons in de beleidsperiode 2014-2017 
daarom op onze sterktes en het ombouwen van 
een aantal zwaktes tot kansen. De nadruk ligt 
hierbij niet zo zeer op het onderscheiden van of 
de verschillen met anderen, wel op het in de verf 
zetten van onze eigenheden. Zo werd er hard 
gewerkt aan een grotere betrokken- en ver-
bondenheid binnen onze organisatie, aan een 
kwaliteitsvolle wisselwerking tussen eenheden 
en nationale structuur, aan intensievere onder-
steuning van onze eenheden, het aansterken 
van onze kleine eenheden, ons vrijwilligersbe-
leid, …

Bovenal staken we veel energie in onze essen-
tie: zorgen dat onze hele beweging weet waar 
we voor staan, het in de praktijk brengen van 
ons ‘actief pluralisme’ en zorgen dat eenheden 
hierbij de juiste ondersteuning krijgen. Sinds 
2014 zetten we daarom bijzonder hard in op 
het thema ‘diversiteit’ met een reeks succes- 
ervaringen tot gevolg. Voor meer gedetailleerde 
informatie hieromtrent verwijzen we graag door 
naar het hoofdstuk ‘Gelijke kansenbeleid’. Op 
dit elan willen we graag verder gaan en deze 
beleidsperiode bouwt hier ontegensprekelijk op 
verder. 

Nu onze hele beweging weet waar we voor 
staan, nu we ons gedurende een beleids- 
periode hebben teruggetrokken voor een “groot 
onderhoud”, kunnen we uitpakken met een 
sterk merk en onze identiteit uitdragen. Naast 
de essentie van onze werking (zorg voor men-
selijk kapitaal en de ondersteuning van onze 
eenheden) willen we in de beleidsperiode 2018-
2021 bijkomend inzetten op naambekend-
heid, maatschappelijke relevantie, diversiteit, 
samenwerking en netwerking. Ambitieus, maar 
we geloven dat we nog meer mooie resulta-
ten kunnen boeken. Want FOS Open Scouting 
staat er en zit goed in haar vel. Zo getuige ons 
vijftigjarig bestaan in 2016: FOS Open Scouting 
is een bloeiende beweging met meer dan 8500 
leden verspreid over 51 eenheden in Vlaanderen. 
Nog nooit eerder in haar geschiedenis telde 
FOS Open Scouting zoveel leden. En we hebben 
mooie vooruitzichten die we willen waarmaken 
met behulp van deze nieuwe beleidsnota.
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4. DEMOCRATISCH PROCES BELEIDSNOTA

SEP/15: Een werkgroep wordt samengesteld met 
vertegenwoordigers uit verschillende provincies. 
We kiezen voor mensen uit eenheden en uit de 
nationale structuur om alle stemmen en belan-
gen rond de tafel te hebben. Het beleidsnotapro-
ces wordt geregisseerd door een stuurgroep die 
bestaat uit bestuurders, personeel en twee nati-
onale vrijwilligers. OKT/15: Op de algemene ver-
gadering wordt de samenstelling en het mandaat 
van de werkgroep en stuurgroep goedgekeurd en 
wordt input verzameld voor een hernieuwde mis-
sie. NOV/15: De werkgroep buigt zich over de 
hernieuwing van de missie. DEC/15 - JAN/16: 
Deze maanden staan volledig in het teken van ge-
gevensverzameling. We onderzoeken het profiel 
van de organisatie, interne werking en stakehol-
ders, externe stakeholders, verwachte resultaten 
en een omgevingsanalyse. Dit doen we met pro-
vinciale focusgroepen, een enquête voor externen, 
en een denkdag met onze werkgroep. Via verschil-
lende methodieken nemen we onze beweging & de 
context waarin ze zich beweegt onder de loep. De 
input wordt achteraf verwerkt tot één omvatten-
de SWO-ART-analyse. FEB/16: De werkgroep 
gebruikt de gegevens uit de SWO-ART-analyse 
als input voor het formuleren van beleidsuitda-
gingen. We verbinden alle elementen met elkaar 
en komen zo tot vier beleidsopties die we besten-
digen en zes beleidsopties waar we bijkomend 
kunnen op inzetten. MRT/16: De algemene 

vergadering keurt de vernieuwde missie goed en 
maakt definitieve beleidskeuzes uit de verschil-
lende beleidsopties. Naast de vier be leidsopties die 
we bestendigen, kiezen we voor drie bijkomende 
accenten: diversiteit, wegen op het maatschappe-
lijk debat en investeren in samen werken en net-
werken. APR/16: De werkgroep komt opnieuw 
samen om de gemaakte beleidskeuzes te vertalen 
naar een strategisch & operationeel doelstellin-
genkader. Binnen dat kader geeft de werkgroep 
ook al wat wenken en aandachtspunten mee op 
actieniveau. MEI - AUG /16: De algemene verga-
dering keurt het doelstellingenkader goed. In heel 
onze structuur wordt vervolgens dit kader verder 
ingevuld op actieniveau. Ploegen, commissies en 
andere organen gaan hiermee aan de slag en uit-
eindelijk wordt alles gebundeld. De blauwdruk van 
het actiekader wordt goedgekeurd door het fede-
raal bestuur en onze beleidscommissie. SEP/16: 
Per actie wordt een inschatting gemaakt van 
kost, opbrengst, personeelsinzet en prioriteit. Het 
federaal bestuur legt het financiëel kader voor de 
volgende beleidsperiode vast. OKT/16: De werk-
groep gaat aan de slag met alle inschattingen en 
maakt keuzes in de blauwdruk van het actiekader. 
Zo komen we tot een coherent geheel dat past 
binnen de financiële grenzen. NOV/16: De alge-
mene vergadering keurt op 17/11 het actiekader en 
de meerjarenbegroting goed. DEC/16: Redactie 
en visualisatie.

5. ORGANIGRAM

GROTE RAAD
1x om de 2 jaar (2017, 2019, 2021) | Alle +16-jarigen welkom

(A)EL-NETWERK
Oost-Vlaanderen

(A)EL-NETWERK
Vl.-Bra., Limburg en Brussel

(A)EL-NETWERK
West-Vlaanderen

(A)EL-NETWERK
Antwerpen

FEDERAAL BESTUUR VAN FOS OPEN SCOUTING
max. 15 bestuurders (waarvan 1 Federaal Verantwoordelijke), rechtstreeks verkozen door onze AV

51 EENHEDEN VAN FOS OPEN SCOUTING

ALGEMENE VERGADERING
Min. 2x per jaar | 3 stemmen per eenheid
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1. INLEIDING BIJ DOEL- 
STELLINGEN & ACTIES

“ALS WE WILLEN DAT DE DINGEN 
BLIJVEN ZOALS ZE ZIJN, ZULLEN  
DE DINGEN MOETEN VERANDEREN” 
Giuseppe de Lampedusa, Italiaans schrijver

FOS Open Scouting is een jeugdbeweging en 
zoals het woord zelf aangeeft zijn we constant 
in beweging, in verandering. Dat is ook niet meer 
dan normaal aangezien onze organisatie wordt 
aangestuurd door jongeren. Door jongeren, voor 
jongeren: jeugdwerk in haar zuiverste vorm. Het 
is eigen aan onze werking dat zij constant in ver-
andering is, sterker nog: het is essentieel. We 
dienen telkens weer de essentie en basiswaarden 
van onze organisatie te herkaderen binnen een 
steeds veranderende maatschappij en te herta-
len voor een steeds jong blijvende doelgroep.

Als jeugdbeweging zullen we dus steeds in 
beweging blijven. Deze constante verandering is 
intrinsiek verbonden met onze eigenheid.

Stil staan, zit er dus niet in. We zijn nog maar 
halverwege de huidige beleidsperiode en schrij-
ven alweer een volgende beleidsnota. Maar deze 
beleidsnota is ontegensprekelijk de opvolger 
van de huidige. We bouwen verder op de doel-
stellingen die we op dit moment verwezenlijken 
en de successen (grote en minder grote) die we 
de afgelopen drie jaar hebben geboekt en het 
volgende jaar nog zullen boeken.

Wat goed loopt, willen we nog versterken. Wat 
noodzakelijk is, willen we behouden en optima-
liseren. Wat anders moet, willen we aanpakken. 
Waar we nog niet klaar voor waren, zien we als 
een evidentie of een gedurfde volgende stap. 

Allemaal verandering. Omdat we willen dat FOS 
Open Scouting blijft zoals het is: een beweging.

Daarom gingen we binnen alle geledingen van 
onze beweging en bij onze sector input verza-
melen (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigin-
gen, dromen, verwachtingen). We koppelden 
deze aan een grondige analyse van bestaande 
maatschappelijke breuklijnen en voorspelde 
tendensen. Uit deze grote denkoefening dis-
tilleerden we zes strategische doelstellingen 
die samen het nieuwe scenario vormen voor 
deze beleidsnota. Het zijn zes hoofdstukken die 

logisch aan elkaar hangen en samen het groter 
verhaal vormen. Het zijn onze richtingwijzers 
voor de beleidsperiode 2018-2021. 

De eerste twee strategische doelstellingen 
creëren de basisvoorwaarden om onze (ver-
nieuwde) missie verder te zetten. Ze zijn onont-
beerlijk voor onze jeugdbeweging, ze zijn onze 
brandstof, ze doen onze machine draaien. Ze 
zorgen ervoor dat we in beweging blijven.
• We hebben voldoende menselijk kapitaal en 

dragen daar zorg voor.
• We hebben voldoende financieel kapitaal en 

hebben daar een degelijk beleid voor.

De derde strategische doelstelling is de essentie 
van onze werking: 
• We bieden onze eenheden kwalitatieve en op 

maat gesneden ondersteuning en investeren 
hiervoor in de verbinding met en betrokken-
heid van onze eenheden.

Bovenstaande doelstellingen zorgen voor de 
nodige draagkracht om onze werking te con-
tinueren en voor voldoende voeding om op drie 
bijkomende strategische doelstellingen naar 
voor te schuiven. Deze drie andere strategi-
sche doelstellingen zijn zaken waar we samen 
expliciet voor kiezen, die we samen in beweging 
willen zetten. 
• We hanteren een doordacht diversiteitsbeleid 

waarmee we onze pluralistische waarden in 
praktijk omzetten en een voortrekkersrol dur-
ven opnemen.

• We dragen onze eigenheid uit en met behulp 
van onze expertise zetten we de stem van kin-
deren en jongeren kracht bij.

• Om onze werking te versterken en onze ex-
pertise te delen, bouwen we een stevig net-
werk uit en zoeken we actief naar samenwer-
kingsmogelijkheden.

• Alle zes samen vormen deze strategische doel-
stellingen een stevig en samenhangend ver-
haal. Gedragen, ambitieus, realistisch en vooral 
logisch. Een verhaal dat ons in beweging houdt.
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2. VERKLARENDE LEGENDE BIJ 
DOELSTELLINGENKADER

• SD: Dit is een van onze 6 strategische 
doelstellingen.

• OD: Dit is een van onze 28 operationele 
doelstellingen.

N  Nieuw: Deze actie is een nieuwe actie 
tegenover de huidige beleidsperiode.

V  Vernieuwd: Deze actie pakken we anders 
aan dan in de huidige beleidsperiode.

B  Bestendigen: Deze actie dragen we verder 
zoals in de huidige beleidsperiode.

ST  Stedelijkheid: In deze actie hebben we 
bijzondere aandacht voor stedelijkheid.

S  Samenwerking: In deze actie hebben we 
bijzondere aandacht voor samenwerking 
met andere ( jeugdwerk)organisaties. 
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3. ACTIEKADER

SD 1: FOS 
Open Scouting 
stelt nationale 
vrijwilligers & 
stafmedewer-
kers in de gele-
genheid tot 
het maximaal 

ontwikkelen van hun competenties 
en benut optimaal hun talenten, 
kennis en energie.

Menselijk kapitaal
Voldoende menselijk kapitaal is voor FOS Open 
Scouting de belangrijkste basisvoorwaarde 
om haar werking te continueren en kwalitatief 
werk te blijven leveren. Daarom zetten we hard 
in op een stevig en doordacht vrijwilligers- en 
personeelsbeleid met bijzondere aandacht voor 
werving, vorming en begeleiding. Daarnaast 
leggen we nadrukkelijk de focus op zorg en coa-
ching. Binnen FOS Open Scouting streven we 
ernaar om onze nationale vrijwilligers en stafme-
dewerkers groeikansen te bieden en te coachen 
tot stevige dragers van onze organisatie en 
ambassadeurs van onze scoutsmethodiek.

Waarom deze keuze?
Bedreigingen: 
• Veranderende engagementen
• Complexere samenleving
Kansen:
• Groeiend belang van informeel leren
• Groei- en leerkansen aanbieden
Sterktes:
• Degelijk vrijwilligers- en personeelsbeleid
• Laagdrempelige structuur
Zwaktes: 
• Lagere betrokkenheid van vrijwilligers
• Minder vrijwilligers moeten meer doen
• Zware taakpakketten van stafmedewerkers

OD.1.1 FOS Open Scouting heeft een vrijwilli-
gersbeleid met evenredige aandacht voor alle 
elementen uit de vrijwilligerscyclus en houdt 
dit beleid actueel door jaarlijkse evaluatie met 
de bijhorende aanpassingen.

A.1.1.1 We voeren een doordacht vrijwilligersbe-
leid met aandacht voor werving, onthaal, 
begeleiding en (her)oriëntatie. V

2018 2019 2020 2021
X X X X

A.1.1.2 We evalueren jaarlijks alle onderdelen 
in ons vrijwilligersbeleid en sturen bij op 
basis van de evoluerende noden van onze 
organisatie. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.3 We hebben binnen iedere ploeg een 
vrijwilligersverantwoordelijke en voorzien 
voor hen ondersteuning door coaching, 
intervisie en producten. N

2018 2019 2020 2021
X X X X

A.1.1.4 We werken in 2018 een wervingscam-
pagne uit specifiek gericht op nieuwe 
nationale vrijwilligers. V

2018 2019 2020 2021
X / / /

A.1.1.5 We voeren in 2019 en 2021 de wervings-
campagne gericht op nieuwe nationale 
vrijwilligers uit. V

2018 2019 2020 2021
/ X / X

A.1.1.6 We zetten bewust in op kleine, taakge-
richte startengagementen om zo vrijwilli-
gers beter toe te leiden naar langetermij-
nengagementen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.7 We vernieuwen in 2018 ons onthaalbeleid 
en voeren dit vanaf 2019 uit. V

2018 2019 2020 2021
/ X X X

A.1.1.8 We organiseren jaarlijks een startmoment 
voor onze nationale vrijwilligers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.1.1.9 We hebben bijzondere aandacht voor de 
afronding van vrijwilligersengagement of 
heroriëntering naar ons netwerk. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.10 We stimuleren en coachen onze nationale 
vrijwilligers om jaarlijks te reflecteren over 
hun engagement. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.11 We organiseren jaarlijks een teambuil-
dingsactiviteit voor de nationale vrijwilli-
gers uit iedere ploeg. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.12 We organiseren jaarlijks een bedan-
kingsmoment voor onze nationale vrijwilli-
gers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.1.13 We organiseren jaarlijks een moment voor 
vrijwilligers met zowel een ontspannend 
als een vormend luik. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Elk jaar evalueert iedere ploeg/commissie 

het vrijwilligersbeleid en formuleert iedere 
ploeg/commissie verbeterpunten die wor-
den gebruikt om het vrijwilligersbeleid bij 
te sturen.

• Twee nationale wervingscampagnes en 
permanente aandacht voor alle elementen 
uit de vrijwilligerscyclus resulteren tegen 
eind 2021 in een toename van het aantal 
actieve nationale vrijwilligers met 15% ten 
opzichte van 2018.

OD.1.2 FOS Open Scouting heeft een perso-
neelsbeleid met een gezond evenwicht tussen 
organisatieontwikkeling en persoonlijke 
ontwikkeling met voldoende aandacht voor 
welzijn, draagkracht, groei en efficiëntie.

A.1.2.1 We hebben een flexibel personeelsbeleid 
en voeren dit uit.
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.2 We organiseren tweejaarlijks een perso-
neelsbevraging en gebruiken de resultaten 
om het personeelsbeleid aan te passen. N

2018 2019 2020 2021 
X / X /

A.1.2.3 We hebben een personeelsgids en een 
arbeidsreglement en actualiseren beiden 
tijdig. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.4 In ons personeelsbeleid laten we ons 
bijstaan door ondersteunende diensten 
(werkgeversorganisatie, sociaal secretari-
aat, preventiedienst,…). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.5 We zorgen voor voldoende ondersteuning 
bij de inwerking van nieuwe personeelsle-
den. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.6 We voorzien voor iedere stafmedewerker 
jaarlijks een functionerings- en evaluatie-
gesprek en hanteren daarbij persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.7 We voorzien een doordacht vormingsaan-
bod gebaseerd op competentieprofielen 
en organisatienoden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.8 We voorzien jaarlijks vier teambuil-
dingsmomenten waarvoor het eigenaar-
schap bij de stafmedewerkers ligt. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.9 Binnen ons medewerkersteam staat 
gedeelde verantwoordelijkheid centraal en 
hanteren we een overlegstructuur met vol-
doende aandacht voor inhoudelijke betrok-
kenheid, opvolging en aansturing. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.10 We stimuleren een open feedbackcultuur 
en hebben daarbinnen aandacht voor 
zowel resultaatsevaluatie als procesevalu-
atie. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

14
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A.1.2.11 We buigen ons éénmaal per beleidsperi-
ode over het globale verloningspakket van 
het personeel. B

2018 2019 2020 2021 
X / / /

A.1.2.12 We passen takenpakketten aan waar 
wenselijk en mogelijk op basis van functie- 
en competentieprofielen en de resultaten 
van de personeelsbevraging. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.13 We betrekken kernvrijwilligers bij de 
opmaak en het bijwerken van de functie- 
en competentieprofielen van stafmede-
werkers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.2.14 We hebben een duidelijke visie inzake 
flexwerken (en bij uitbreiding ‘het nieuwe 
werken’) en implementeren deze in onze 
dagelijkse werking tegen 2021. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Een uitgebreide personeelsbevraging in 

2018 en 2020 resulteert telkens in een 
actieplan opgemaakt door het Federaal 
Bestuur.

• Iedere stafmedewerker volgt jaarlijks twee 
vormingen. De vormingsnoden worden 
jaarlijks bepaald op basis van groeikansen, 
competentieprofielen en organisatieno-
den.

OD.1.3 FOS Open Scouting heeft een flexibele 
en dynamische ploegstructuur en onderzoekt 
tegen 2020 ook de mogelijkheden van project-
matig werk.

A.1.3.1 We hebben een Raad van Bestuur die 
de organisatie leidt op strategisch en 
beheersmatig niveau. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.2 We hebben een ploegstructuur die vol-
gende thema’s behartigt: vorming, visie, 
eenheidsondersteuning, evenementen, 
diversiteit, seascouting, communicatie, 
internationaal, producten, financiën, ICT, 
logistiek, duurzaamheid. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.3 We hebben een orgaan dat ploeg over-
schrijdend werken stimuleert, de partici-
patie van ploegen en commissies in het 
totaalbeleid van de organisatie coördi-
neert en bruikbaarheid van het aanbod 
voor eenheden bewaakt. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.4 We enthousiasmeren en stimuleren vrij-
willigers om nationale evenementen ploeg 
overschrijdend te organiseren. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.5 We hebben een orgaan dat transversale 
thema’s binnen de organisatie coördi-
neert. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.6 We bekijken jaarlijks op welke transver-
sale thema’s we binnen onze organisatie 
dienen in te zetten. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.3.7 We evalueren eenmaal per beleidsperiode 
onze ploegstructuur en sturen continu de 
werking van onze ploegen bij op basis van 
actuele noden. B

2018 2019 2020 2021 
/ X / /

A.1.3.8 We onderzoeken de mogelijkheid om onze 
organisatie te kantelen en meer project-
matig te werken (i.p.v. de gekend experti-
seploegen) en laten ons hierin begeleiden 
door een externe partner. N

2018 2019 2020 2021 
/ / X /

Indicatoren:
• Jaarlijks gaan alle ploegen/commissies 

met één transversaal thema aan de slag.
• Eind 2020 is een onderzoeksrapport klaar 

inzake projectmatig werken binnen de 
structuur van de vereniging. 

15
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OD.1.4 FOS Open Scouting heeft een coa-
chende organisatiecultuur die zowel het werk-
klimaat als het werkresultaat continu verbe-
tert en hiertoe talent- en competentiegericht 
werken in haar vrijwilligers- en personeelsbe-
leid verweeft.

A.1.4.1  We hebben een talent- en competentie-
beleid en voeren dit uit. Talent- en  
competentieprofielen vormen de kern van 
dit beleid. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.2  We evalueren ons talent- en competen-
tiebeleid eenmaal per beleidsperiode en 
sturen het bij waar nodig. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.3 We brengen talenten en competenties  
van vrijwilligers en personeel in beeld. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.4  We zetten  in op talentontdekking en 
competentieontwikkeling via coaching  
op maat. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.5  Voor stafmedewerkers voorzien we 
binnen onze overlegstructuur ruimte   
om elkaar te coachen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.6  We versterken vrijwilligers door middel 
van vorming en coaching. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.7  We stimuleren nationale vrijwilligers en 
stafmedewerkers om vorming te volgen 
bij (buitenlandse) externe organisaties. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.8  We bieden specifieke vorming voor 
pedagogische instructeurs en hanteren 
instructeursdossiers om werkpunten en 
groeikansen bij te houden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.1.4.9  We voorzien vorming, coaching en bege-
leiding voor nautische instructeurs, zowel 
pedagogisch als nautisch-technisch. N

2018 2019 2020 2021 

X X X X

A.1.4.10  We plaatsen coaching centraal binnen ons 
stagebeleid. B

2018 2019 2020 2021 

X X X X

Indicatoren:
• Tegen eind 2019 is er een coachingsaan-

bod omtrent talentontdekking en compe-
tentieontwikkeling voor alle sleutelvrijwil-
ligers en stafmedewerkers.
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SD 2: 
FOS Open 
Scouting 
zorgt 
dat haar 
middelen 

duurzaam zijn en wendt deze effi-
ciënt en doeltreffend aan om haar 
kwaliteit blijvend te garanderen.

Financieel kapitaal
Naast ons menselijk kapitaal hebben we 
ontegensprekelijk ook voldoende financieel 
kapitaal nodig. We willen onze financiële draag-
kracht blijvend garanderen door onze inkom-
sten te diversifiëren, door een degelijk en proac-
tief langetermijnbeleid en door het aantrekken 
van de nodige expertise.

Naast financiële middelen dienen we ook te 
voorzien in de juiste technologie, voldoende 
materiaal, een degelijke infrastructuur en het 
borgen van kennis.

Waarom deze keuze?
Bedreigingen: 
• Steeds krappere overheidsbudgetten
Dromen:
• Meer financiële onafhankelijkheid
Kansen:
• Diversifiëring van onze inkomsten

OD.2.1 FOS Open Scouting investeert in bijko-
mende werkruimte en heeft tegen 2021 aan-
gepaste infrastructuur en bijhorend efficiënt 
georganiseerde overhead.

A.2.1.1 We hebben een landelijk secretariaat met 
de nodige werk- en vergaderfaciliteiten 
voor onze stafmedewerkers en nationale 
structuur en bijkomende logistieke ruimte 
en archiefruimte. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.2 We zoeken bijkomende ruimte voor ver-
gaderingen, stafmedewerkers en opslag 
van logistiek materiaal en zoeken hiervoor 
partners voor financiering en eventueel 
medegebruik. N

2018 2019 2020 2021 
X X / /

A.2.1.3 Ons Landelijk Secretariaat heeft een 
goed onderhouden computerpark en we 
houden dit up-to-date met recente evolu-
ties. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.4 We hebben een gebruiksvriendelijk portaal 
voor stafmedewerkers en vrijwilligers 
waarop belangrijke informatie opgeslagen 
en gedeeld kan worden. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.5 We innoveren ons ICT-beleid en toetsen 
nieuwe technologieën af op bruikbaarheid 
en implementeren deze waar wenselijk. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.6 We updaten, stroomlijnen of automatise-
ren onze administratieve procedures. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.7 We herbekijken jaarlijks de samenwerking 
met een van onze leveranciers om de inzet 
van overhead-middelen te optimaliseren. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.1.8 We hebben verschillende expertengroepen 
rond beheersmatige thema’s zoals ICT, 
financiën, fundraising,... B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Tegen eind 2018 zijn de noden inzake het 

landelijk secretariaat en de bijhorende lo-
gistieke ruimte geïnventariseerd.

• Jaarlijks wordt de samenwerking met één 
van de leveranciers herbekeken in functie 
van de optimalisatie van overhead-middelen.

OD.2.2 FOS Open Scouting heeft een duur-
zaam financieel management gekoppeld aan 
beheer en beleid, met bijzondere aandacht voor 
het diversifiëren van de middelen.

A.2.2.1 We voeren een doordacht financieel beleid 
met een actieve opvolging. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.2.2.2 We zorgen voor een duidelijke en trans-
parante rapportering over ons financieel 
beleid. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.2.3 We zorgen voor voldoende expertise 
inzake financieel beleid. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.2.4 We werken met een boekhoudkantoor en 
revisorenbureau. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.2.5 We verankeren fondsenwerving binnen 
ons financieel beleid en blijven verder 
kennis en expertise verzamelen rond 
werven van fondsen. V

2018 2019 2020 2021 
X X / /

A.2.2.6 We organiseren tweejaarlijks een giften-
campagne ter ondersteuning van een 
specifiek project of product. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.2.7 We ondersteunen onze nationale struc-
tuur bij het opstellen van begrotingen en 
het beheren van hun budgetten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting organiseert in 2019 en 

2021 een giftencampagne ter ondersteu-
ning van een specifiek project of product.

OD.2.3 FOS Open Scouting is een “lerende 
organisatie” die kennisdeling en kennisborging 
in haar organisatie verankert.

A.2.3.1 We hanteren onze procedures inzake ken-
nisborging. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.3.2 We hebben en onderhouden een digitaal 
en fysiek medium waarmee we binnen 
onze organisatie continue kennis verza-
melen en ontsluiten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.3.3 We stimuleren eenheden en nationale vrij-
willigers om het digitaal medium waarmee 
we kennis verzamelen en ontsluiten, aan 
te vullen en te gebruiken. B

2018 2019 2020 2021 
/ X / X

A.2.3.4 We hebben een “collaboration platform” 
voor de nationale structuur en afgestemd 
op de noden van de nationale structuur. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.3.5 We werken continue aan een goede 
doorstroming van de informatie uit onze 
nationale en internationale vertegenwoor-
digingen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.3.6 We hebben en beheren een archief in 
samenwerking met Scouting Vlaanderen 
vzw. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Jaarlijks wordt nieuwe inhoud ontsloten 

via een digitaal en/of fysiek medium waar-
mee FOS Open Scouting kennis en exper-
tise met haar leden deelt.

OD.2.4 FOS Open Scouting heeft tegen 2020 
een kwaliteitshandboek met bijhorend eva-
luatiebeleid en verbetert voortdurend haar 
interne processen en procedures.

A.2.4.1 We sturen jaarlijks ons beleid, aanbod en 
werking bij aan de hand van enquêtes en 
tevredenheidsmetingen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.2.4.2 We evalueren deze beleidsperiode min-
stens tweemaal de werking van elke ploeg/
commissie en sturen bij waar nodig. B

2018 2019 2020 2021 
X / X /

A.2.4.3 We rapporteren een stand van zaken van 
vooropgestelde resultaten, gebruikte pro-
cessen en procedures aan onze Algemene 
Vergadering en aan de overheid. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.2.4.4 We inventariseren en ontsluiten onze pro-
cessen en procedures ter bevordering van 
de interne kwaliteit (kwaliteitshandboek) 
tegen 2021 en sturen deze bij op basis van 
tweejaarlijkse evaluatie. N

2018 2019 2020 2021 
X / X /

A.2.4.5 We voorzien de nodige tijd en middelen 
voor het uitschrijven van een nieuwe 
beleidsnota (2022-2025). B

2018 2019 2020 2021 
/ / X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting stuurt jaarlijks haar 

beleid en werking bij aan de hand van ver-
beterpunten uit bevragingen en evaluaties.

• FOS Open Scouting heeft een kwali-
teitshandboek tegen eind 2020.
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SD 3: FOS 
Open Scouting 
werkt aan 
kwalitatieve 
eenheden door 
het voorzien 

van de juiste ondersteuning en 
onderhoudt hiertoe de noodzake-
lijke verbinding tussen eenheden en 
nationale structuur.

Kwalitatieve en verbonden eenheden
We bieden onze eenheden kwalitatieve en op 
maat gesneden ondersteuning. We investeren 
hiervoor in de verbinding met en betrokken-
heid van onze eenheden, o.a. aan de hand van 
activiteiten. De inspanningen tijdens de huidige 
beleidsperiode werpen vruchten af en de kloof 
tussen eenheden en nationale structuur wordt 
alsmaar kleiner (strategische doelstelling in 
BN14-17). Maar we willen dit gedurende de vol-
gende beleidsperiode niet uit het oog verliezen. 
Deze verbinding moet immers onze sterkte 
blijven en deze betrokkenheid is een voorwaarde 
voor de vraaggestuurde aanpak wat betreft de 
ondersteuning van onze eenheden.

De ondersteuning van onze eenheden is de voor-
naamste taak van ons nationaal secretariaat 
en van de verschillende nationale vrijwilligers-
ploegen. Deze strategische doelstelling is dan 
ook een sleutelstuk binnen de nieuwe beleids-
nota, het omvangrijkste hoofdstuk in ons grote 
verhaal. 

Ondersteuning van eenheden gebeurt aan de 
hand van begeleiding, vorming, producten en tal 
van andere diensten. Rechtstreekse en kwalita-
tieve communicatie spelen hierbij een belang-
rijke rol.

Waarom deze keuze?
Verwachtingen:
• Voldoende ondersteuning voor onze eenheden
• Infrastructuur op maat van de noden
Bedreigingen:
• Professionalisering van het jeugdwerk met 

hogere verwachtingen
Kansen:
• Digitalisering en gebruik van virtuele ruimte
• Toenemende contacten met de eenheden

Sterktes:
• Laagdrempelige en bereikbare werking
• Degelijk vraaggestuurd ondersteunings- 

aanbod
• Stijgend aantal leden
• Inhoudelijk sterk en gevarieerd vormingsaanbod
Zwaktes:
• Onvoldoende betrokkenheid 

OD.3.1 FOS Open Scouting voorziet in duide-
lijke en doelgroepgerichte communicatie van 
haar activiteiten- en ondersteuningsaanbod 
en verbetert deze continu door de bestaande 
kanalen op hun efficiëntie en effectiviteit te 
evalueren.

A.3.1.1 We hebben een coherent communicatie-
beleid waarbij de verschillende onderdelen 
van ons aanbod worden uitgelicht en dat 
rekening houdt met prioriteiten van een-
heden. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.2 We voorzien jaarlijkse evaluatie en bijstu-
ring van ons communicatiebeleid met het 
oog op efficiëntie en doelgroepenbereik. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.3 We bouwen de ploeg communicatie verder 
uit en onderzoeken hoe ze maximaal kan 
bijdragen tot het communicatiebeleid 
binnen onze organisatie. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.4 We volgen evoluties en trends en experi-
menteren met nieuwe communicatieka-
nalen. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.5 We hebben en innoveren ons communica-
tiekanaal naar leiding. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.6 We hebben en innoveren ons communica-
tiekanaal naar eenheidsleiding. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.7 We hebben en innoveren ons communica-
tiekanaal naar nationale vrijwilligers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.3.1.8 We voorzien bij het begin van elk werkjaar 
een informatiepakket voor alle leid(st)ers 
en nationale vrijwilligers. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.9 We voeren doordacht promotie rond ons 
vormingsaanbod naar onze eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.10 We voeren doordacht promotie rond ons 
ondersteuningspakket voor eenheidslei-
ding. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.11 We voeren doordacht promotie naar onze 
eenheden in verband met ons evenemen-
tenaanbod. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.12 We voorzien informatie rond internatio-
nale evenementen en activiteiten  
(zoals Jamboree, the Academy,…) en 
voorzien hiertoe de nodige communica-
tiekanalen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.13 We voorzien specifieke communicatie 
richting seascouting eenheden. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.1.14 We hebben een website als communica-
tiekanaal. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting bereikt met haar 

communicatiekanalen jaarlijks 40% van de 
leid(st)ers, 50% van de nationale vrijwilli-
gers en 60% van de eenheidleid(st)ers.

• 70% van de doelgroepen (leiding, een-
heidsleiding, nationale vrijwilligers) vindt 
de communicatie van FOS Open Scouting 
helder en duidelijk.

OD.3.2 FOS Open Scouting voorziet gerichte 
informatie, actieve participatie en optimali-
seert deze inspraakprocessen waar nodig.

A.3.2.1 We organiseren tenminste tweemaal per 
jaar een AV en innoveren deze tot een 
laagdrempelig beslissingsorgaan waar we 
ook inzetten op inputvergaring en uit-
wisseling tussen nationale structuur en 
eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.2.2 We organiseren minstens tweejaarlijks 
een inhoudelijk en participatief congres 
voor alle leiding gefocust op ons pedago-
gisch programma (Grote Raad). B

2018 2019 2020 2021 
/ X / X

A.3.2.3 We toetsen jaarlijks een luik van onze 
werking af bij onze nationale vrijwilligers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.2.4 We toetsen ons aanbod af op bruikbaar-
heid bij leiding. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Jaarlijks is 70% van de eenheden aanwe-

zig op de participatiemomenten van FOS 
Open Scouting.

• 75% van de participerende leden is tevre-
den over de manier waarop de participa-
tiemomenten zijn georganiseerd.

OD.3.3 FOS Open Scouting stimuleert 
samenwerking tussen eenheden en onder-
houdt de verbinding met en de betrokken-
heid van eenheden via activiteiten en andere 
contactmomenten.

A.3.3.1 We organiseren jaarlijks een startweekend 
voor al onze leid(st)ers met aandacht voor 
ontmoeting, ontspanning, inhoudelijke 
impulsen en het werven van nieuwe nati-
onale vrijwilligers. We voorzien hier ook 
ruimte voor onze seascouts. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.3.3.2 We hebben een ploeg Saamdagen die de 
opbouw en afbraak van onze evenemen-
ten voorziet. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.3 We hebben een ploeg logistiek die de 
opbouw en afbraak van onze evenemen-
ten voorziet. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.4 We onderhouden, beheren en investeren 
in duurzaam materiaal voor onze grote 
evenementen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.5 We bezoeken tweejaarlijks al onze een-
heden om voeling te behouden met en 
betrokken te blijven met hun wensen en 
noden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.6 We voorzien specifieke communicatie 
met het oog op een beter begrip van de 
nationale ploegwerking bij leid(st)ers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.7 We stimuleren samenwerking tussen 
eenheden en ondersteunen eenheidsover-
schrijdende activiteiten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.8 We organiseren en stimuleren informele 
ontmoetingsmomenten voor leiding en 
nationale vrijwilligers. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.3.9 We organiseren of ondersteunen min-
stens tweejaarlijks een activiteit voor alle 
seascoutseenheden (o.m. Gele Wimpel, 
Blauwe Wimpel, ...). B

2018 2019 2020 2021 
X X X /

A.3.3.10 We leveren extra inspanningen om 
seascouts nauwer te betrekken bij onze 
nationale werking. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting organiseert jaarlijks 

een startweekend voor de leid(st)ers.
• Met elke eenheid is er tenminste tweejaar-

lijks rechtstreeks contact.
• FOS Open Scouting ondersteunt jaarlijks 

minstens 3 regionale activiteiten die een-
heden onderling verbinden.

OD.3.4 FOS Open Scouting heeft een vast vor-
mingsaanbod voor toekomstige leiding, leiding 
& eenheidsleiding en voorziet de nodige ruimte 
voor vraaggestuurde vorming op maat.

A.3.4.1 We hebben een pedagogische vormings-
ploeg. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.2 We hebben een nautische vormingsploeg. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.3 We versterken de pedagogische werking 
van onze twee vormingsploegen door hen 
intensiever te laten samenwerken. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.4 We organiseren jaarlijks twee vorming-
strajecten die leiden naar het attest 
“animator in het jeugdwerk”. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.5 We organiseren jaarlijks één vormingstra-
ject dat leidt naar het attest “hoofdani-
mator in het jeugdwerk”. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.6 We organiseren jaarlijks één vormingstra-
ject dat leidt tot statuut stagebegeleider. 

B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.7 We organiseren tweemaal een compe-
tentiegericht vormingsaanbod specifiek 
gericht op noden die we detecteren 
tijdens contacten met eenheden en 
inspraakmomenten. (A La Carte) B

2018 2019 2020 2021 
X / X /
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A.3.4.8 We nemen jaarlijks het initiatief tot pro-
motie en organisatie van een vormingstra-
ject dat leidt naar het attest “instructeur 
in het jeugdwerk”. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.9 We bieden vorming op maat aan eenhe-
den met concrete vragen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.10 We organiseren of ondersteunen jaarlijks 
een nautisch vormingsaanbod rond roeien 
op stilstaand water (beginners en gevor-
derden). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.11 We organiseren of ondersteunen jaarlijks 
een nautisch vormingsaanbod rond roeien 
op getijdenwater (gevorderden). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.12 We organiseren of ondersteunen jaarlijks 
een nautisch vormingsaanbod rond zeilen 
op stilstaand water (beginners en gevor-
derden). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.13 We organiseren of ondersteunen jaarlijks 
een nautisch vormingsaanbod rond zeilen 
op getijdenwater (gevorderden). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.14 We organiseren een vormingsmoment rond 
het gebruik van VHF om deelnemers voor te 
bereiden op het overheidsexamen. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.15 We herbekijken onze visie op ‘vorming voor 
toekomstige leiding’ en passen het vor-
mingsaanbod aan. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.16 We bevragen jaarlijks één aspect van 
ons vormingsaanbod (timing cursussen, 
modulair werken, vorming op saamda-
gen, erkkening zonder attestcursussen, 
e-learning) en stemmen ons aanbod af op 
de noden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.17 We communiceren duidelijk aan welke 
competenties er gewerkt wordt in ons 
vormingsaanbod. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.18 We ontwikkelen een draaiboek voor de 
organisatie van het nautisch vormings-
aanbod en brengen dit jaarlijks up-to-
date. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.19 We evalueren het groeiboekje en geven 
feedback aan de overheid indien nodig. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.20 We onderhouden een databank  van alle 
deelnemers aan kadervorming en de bij-
horende attesten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.21 We onderhouden een databank  van alle 
deelnemers aan het nautisch vormings-
aanbod en de bijhorende brevetten. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.22 We vernieuwen de vorm en inhoud van de 
schriftelijke neerslag voor deelnemers aan 
onze attestencursussen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.23 We vernieuwen de vorm en inhoud van de 
schriftelijke neerslag voor deelnemers aan 
ons nautisch vormingsaanbod. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.24 We vullen ons didactisch verbruikmateri-
aal aan naar noodzaak. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.4.25 We investeren in duurzaam didactisch 
materiaal voor onze cursussen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting bereikt met haar vor-

mingsaanbod minstens 55% van de eenhe-
den.

• Tegen eind 2018 is er een vormingsaanbod 
specifiek gericht naar toekomstige leiding.
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OD.3.5 FOS Open Scouting speelt in op actuele 
noden van de eenheden en ontwikkelt hiertoe 
jaarlijks producten en acties ter ondersteu-
ning van de organisatorische en pedagogische 
eenheidswerking.

A.3.5.1 We hebben een ploeg die producten ont-
wikkelt. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.2 We bevragen de noden van eenheden en 
nationale vrijwilligers omtrent waardevolle 
producten en acties. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.3 We ontwikkelen jaarlijks één organisato-
risch of pedagogisch product per jaar. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.4 We betrekken eenheden en de FOS-Shop 
maximaal bij het ontwikkelen, verspreiden 
en evalueren van producten en acties. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.5 We voeren doordacht promotie rond ons 
productenaanbod. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.6 We halen inspiratie uit interessante pro-
ducten van andere scoutsfederaties. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.7 We hebben een ploeg die zich ontfermt 
over het internationaal aspect van onze 
organisatie. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.8 We ondersteunen eenheden in het orga-
niseren van een buitenlands of internatio-
naal kamp. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.9 We vernieuwen en beheren onze kampen-
website foskampen.be. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.10 We ondersteunen eenheden in het organi-
seren van een binnenlands kamp. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.11 We ondersteunen vlooteenheden bij 
het veilig werken en het onderhoud van 
boten. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.12 We ondersteunen eenheden in het organi-
seren van nautische kampen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.5.13 We voorzien ondersteuning voor leden-
werving. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting ontwikkelt jaarlijks 

minimum één product.
• Uit een jaarlijkse enquête blijkt dat min-

stens 70% van de eenheidsleiding het pro-
duct kent dat werd ontwikkeld in het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarover de en-
quête wordt gehouden.

OD.3.6 FOS Open Scouting voorziet intervi-
siemomenten en coachende interventies voor 
de eenheden om hen optimaal te begeleiden 
in hun ontwikkeling tot kwalitatieve, zelfred-
zame entiteiten.

A.3.6.1 We hebben een ploeg die eenheden onder-
steunt. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.2 We organiseren 5 maal per jaar netwer-
king en uitwisseling tussen de vlooteenhe-
den (de vlootraad). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.3 We organiseren 5 maal per jaar 4 regio-
nale intervisiemomenten voor eenheden. 
((A)EL-netwerken) B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.4 We evalueren jaarlijks de (A)EL-netwerken 
en de vlootraad en passen deze intervisie-
momenten aan op maat van hun wensen 
en noden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.3.6.5 We bieden begeleiding op maat aan een-
heden met ondersteuningsvragen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.6 We organiseren jaarlijks een vormings-
aanbod of uitwisselingsmoment gericht 
naar eenheidsleiding. (eenheidsleid(ster)
cursus). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.7 We begeleiden jaarlijks vier eenheden in 
een intensief coachingstraject. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.6.8 We bouwen FOS ontpopt verder uit tegen 
2020 en gebruiken deze tool om eenhe-
den te begeleiden en ondersteunen in hun 
ontwikkeling. B

2018 2019 2020 2021 
/ / X /

A.3.6.9 We hebben een ploegoverschrijdende task-
force voor interventies binnen eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
/ X X X

A.3.6.10 We voorzien jaarlijks specifieke vorming 
voor nationale vrijwilligers die eenheden 
begeleiden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Jaarlijks is 70% van de eenheden aanwezig 

op de regionale intervisiemomenten.
• Jaarlijks wordt 70% van de ondersteuning 

op maat door de eenheidsleiding als zinvol 
ervaren.

• Het instrument waarmee eenheden de 
kwaliteit van hun interne werking kunnen 
meten (FOS ontpopt) wordt jaarlijks door 
3 eenheden gebruikt.

• Het instrument waarmee eenheden de 
kwaliteit van hun interne werking kunnen 
meten (FOS ontpopt) wordt tegen eind 
2020 geëvalueerd en bijgewerkt.

OD.3.7 FOS Open Scouting voorziet praktische 
en operationele ondersteuning voor al haar 
eenheden.

A.3.7.1 We beheren een verzekeringsporte-
feuille volgens de noden van onze een-
heden, nationale structuur en Landelijk 
Secretariaat en voorzien een laagdrempe-
lig aanspreekpunt. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.2 We voorzien permanentie via een nood-
lijnsysteem. We evalueren dit na iedere 
behandelde oproep. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.3 We hebben een duidelijk plan inzake cri-
siscommunicatie. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.4 We hebben een ledenadministratiesys-
teem voor onze eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.5 We controleren jaarlijks of alle boten 
binnen onze nautische werking beschik-
ken over gepaste verzekering en registra-
tiedocumenten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.6 We bezorgen alle eenheden jaarlijks een 
bundeling van administratieve tools 
(admibundel). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.7 We innoveren en organiseren jaarlijks  
een moment voor eenheidsondersteu-
ners (Infovoomiddag eenheidsondersteu-
ning). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.8 We voorzien juridische ondersteuning en 
advies voor onze eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.9 We ondersteunen eenheden inzake bouw, 
beheer en onderhoud van hun lokalen. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.3.7.10 We hebben een intensieve samenwerking 
met FOS-shop vzw. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.7.11 We bestendigen onze dienstverlening 
rond projecten belastingvrije giften voor 
onze eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Jaarlijks is 70% van de eenheidsleiding te-

vreden over de online ledenadministratie.
• Jaarlijks kent 80% van de eenheidsleiding 

het aanbod ter ondersteuning op prak-
tisch en organisatorisch vlak.

• Jaarlijks is 70% van de eenheidsleiding die 
van het aanbod vermeld onder OD 3.7 ge-
bruik maakt, tevreden over dit aanbod.

OD.3.8 FOS Open Scouting heeft bijzondere 
aandacht voor de kleine eenheden en eenheden 
in grootstedelijke context en voorziet hiertoe 
specifieke ondersteuning.

A.3.8.1 We voorzien proactief begeleiding voor 
kleine en grootstedelijke eenheden. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.2 We hebben jaarlijks overleg met de 
jeugddiensten binnen de grootsteden 
Antwerpen, Brussel en Gent. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.3 We ondersteunen kleine en grootstede-
lijke eenheden in het opbouwen van een 
netwerk en gaan op zoek naar samenwer-
kingsmogelijkheden. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X / / X

A.3.8.4 We voorzien extra promomateriaal en 
ledenwervingsmateriaal voor kleine en 
grootstedelijke eenheden. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.5 We stimuleren kleine en grootstedelijke 
eenheden om hun drempels tot deelname 
te onderzoeken en weg te werken. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.6 Voor de Antwerpse eenheden voorzien 
we specifieke eerstelijnsondersteuning op 
maat en op vraag met bijzondere aan-
dacht voor lokale(n) problematiek, coa-
ching van leidingsploegen en ledencijfers 
en-piramides. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.7 Voor de Antwerpse eenheden voorzien we 
specifieke ondersteuning inzake zicht-
baarheid en ledenwerving. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.8 We evalueren jaarlijks de samenwerking 
met de stad Antwerpen en de opge-
maakte actieplannen. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.9 Voor de Gentse eenheden voorzien we 
specifieke eerstelijnsondersteuning op 
maat en op vraag met bijzondere aandacht 
voor inhoudelijke, financiële, materiële en 
agogische ondersteuningsvragen. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.10 Voor de Gentse eenheden voorzien we 
specifieke ondersteuning inzake zicht-
baarheid en ledenwerving. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.11 De Gentse eenheden stimuleren we extra 
in het omgaan met toegankelijkheid en 
diversiteit. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.3.8.12 We evalueren jaarlijks de samenwerking 
met de stad Gent en de opgemaakte 
actieplannen. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting voorziet jaarlijks ex-

tra begeleiding en ondersteuning op maat 
voor minstens 2 kleine eenheden of een-
heden in grootstedelijke context.
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SD 4: FOS 
Open Scouting 
omarmt 
de diverse 
samenleving 
en diversi-
teitsbeleid 
is als een 

vanzelfsprekend onderdeel veran-
kerd in haar procedures, aanbod en 
organisatiecultuur.

Diversiteitsbeleid
FOS Open Scouting en diversiteit, het lijken 
wel twee woorden die sowieso in één zin horen 
te staan. De Algemene Vergadering was daar 
heel duidelijk over. En dat is maar goed ook. 
Het thema sluit immers naadloos aan bij onze 
ideologie, onze (vernieuwde) missie en onze 
pluralistische visie. En zelfs al was dat niet het 
geval geweest; een superdiverse samenleving 
is intussen een realiteit geworden waarmee wij 
rekening willen en moeten houden. Bovendien 
kan de investering in dit thema ook onze positie 
in het jeugdwerklandschap versterken.

Na enkele jaren intensief experimenteren (met 
tijdelijke middelen van onze wereldbeweging 
WOSM) en het opnemen van een voortrekkersrol 
bij het uitschrijven van een visietekst voor de hele 
jeugdwerksector, willen we hier zonder taboes 
en met kennis van zaken keihard op inzetten. 
Diversiteitsbeleid wordt een transversaal thema 
binnen onze werking. Bewustwording, ontmoe-
ting en laagdrempeligheid worden de sleutel-
woorden. Een unieke mix tussen inclusief en doel-
groepgericht werken, wordt ons handelsmerk.

Waarom deze keuze?
Verwachtingen:
• Verder inzetten op het thema diversiteit
• Aanpassen aan een superdiverse samenleving
Bedreigingen:
• Toenemend probleem van armoede
• Stijgende culturele verscheidenheid
Kansen:
• Positie in het jeugdwerklandschap versterken
• Onze expertise delen
Sterktes:
• Opgebouwde expertise omtrent diversiteit na 

drie jaar intensief experimenteren met exter-
ne middelen

OD.4.1 FOS Open Scouting verankert het 
thema diversiteit in haar organisatiecultuur 
en -structuur en blijft haar visie hieromtrent 
actualiseren.

A.4.1.1 We hebben een ploeg die het thema diver-
siteit opvolgt, aanstuurt en behartigt. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.2 We trainen diversiteitscoaches die eenhe-
den en nationale vrijwilligers begeleiden in 
het werken rond diversiteit. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.3 We hebben een diversiteitscoördinator die 
verantwoordelijk is voor de implementatie 
van het thema diversiteit binnen de struc-
tuur. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.4 We verweven diversiteit doorheen alle 
facetten van het vormingsaanbod tegen 
2018. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.5 We verankeren diversiteit transversaal 
binnen onze structuur tegen 2021. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.6 We brengen het thema diversiteit jaarlijks 
aan bod op de regionale intervisies ((A)
EL-netwerken). N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.7 We delen succeservaringen van eenhe-
den die werden begeleid rond diversiteit 
binnen de organisatie. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.8 We actualiseren onze visie op diversiteit 
tegen 2021 op basis van externe exper-
tise, onderzoek en eigen ervaring. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.1.9 We organiseren intervisies met externen 
om de implementatie van diversiteit in 
onze werking te ondersteunen. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.4.1.10 We organiseren jaarlijks één vorming, 
intervisie of activiteit voor nationale vrij-
willigers rond het thema diversiteit. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X /

A.4.1.11 We ontwikkelen een diversiteitstoets voor 
ons nationaal aanbod tegen 2019. Nadien 
passen we die toe en evalueren we deze 
jaarlijks. N  
2018 2019 2020 2021 
/ X X X

Indicatoren:
• Tegen eind 2018 is het thema ‘diversi-

teit’ verankerd in de trajecten ‘animator’ 
en ‘hoofdanimator’ binnen het kadervor-
mingsaanbod.

• Jaarlijks staat het diversiteitsbeleid van 
FOS Open Scouting centraal op een inter-
visiemoment voor eenheidsleiding en op 
een ploegoverschrijdend overlegmoment 
binnen de nationale structuur.

OD.4.2 FOS Open Scouting gaat aan de slag 
met diversiteit via ‘drempelverlaging’.

A.4.2.1 We hebben een solidariteitsfonds dat 
eenheden ondersteunt bij het verlagen 
van financiële drempels. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.2.2 We promoten jaarlijks het gebruik van dit 
solidariteitsfonds. B  ST

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.2.3 We gebruiken onze tool om de draag-
kracht van eenheden in kaart te brengen 
inzake het omgaan met diversiteit. N  ST

2018 2019 2020 2021 
X / / /

A.4.2.4 We bieden op aanvraag vorming op maat 
aan over drempelverlaging voor eenheden 
en nationale vrijwilligers. N  ST

2018 2019 2020 2021 
/ / / X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting begeleidt jaarlijks 

minstens drie eenheden bij het werken 
aan drempelverlaging. 

OD.4.3 FOS Open Scouting gaat aan de slag 
met diversiteit via ‘ontmoeting’.

A.4.3.1 We ondersteunen jaarlijks 3 eenheden om 
een diversiteitstraject te organiseren met 
een partnerorganisatie. N  ST  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.3.2 We stimuleren eenheden om duurzame 
samenwerkingen aan te gaan. N  ST  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.3.3 We zetten extra in op trajecten op die 
plekken waar de (super)diverse realiteit 
aanwezig is in (groot)steden. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.3.4 We evalueren jaarlijks onze inspanningen 
op vlak van ontmoeting met de eenheden 
in kwestie. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.3.5 We hebben een fonds waar eenheden 
gebruik van kunnen maken om lokale 
samenwerkingen aan te gaan over diversi-
teit via ontmoeting. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.3.6 We zoeken contactpersonen binnen de 
verschillende geloofsgemeenschappen en 
gebruiken hun input om ons zingevings-
aanbod te verstevigen en uit te breiden. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• Jaarlijks organiseren minstens drie eenhe-

den een diversiteitstraject met een part-
nerorganisatie.

• FOS Open Scouting heeft tegen eind 2021 
een vernieuwd zingevingsaanbod op basis 
van input uit de contactmomenten met 
verschillende geloofsgemeenschappen.
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OD.4.4 FOS Open Scouting verspreidt haar 
visie op het gebied van diversiteit en neemt 
daarvoor een voortrekkersrol op in de 
jeugdwerksector.

A.4.4.1 We ijveren voor het recht van ieder kind 
om een plek te vinden bij een aangepaste 
vorm van jeugdwerk. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.4.2 We spelen in op de veranderende diver-
siteit met nieuwe vormen van jeugdwerk 
door middel van experimentele projecten. 

N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.4.3 We hebben een communicatieplan om 
onze visie op diversiteit uit te dragen. N  
X X X X

A.4.4.4 Vanuit onze visie werken we actief mee 
aan verscheidene initiatieven binnen de 
jeugdsector. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.4.4.5 We stimuleren eenheden om te getuigen 
buiten de organisatie over hun diversiteit-
sacties. N  ST  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting zetelt binnen de 

jeugdwerksector jaarlijks in beleidsorga-
nen of werkgroepen die het thema ‘diver-
siteit’ behartigen.
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SD 5: FOS Open 
Scouting profi-
leert zich als een 
gekende kwali-
teitsvolle jeugdbe-
weging en gebruikt 
haar kernwaarden 
om het belang 
van kinderen en 
jongeren in het 
maatschappelijk 
debat kracht bij te 
zetten.

Profilering
In de vorige beleidsnota hebben we hard ingezet 
op het (her)ontdekken van onze identiteit en de 
bewustwording van onze eigenheid. In de beleid-
speriode 2018-2021 gaat FOS Open Scouting 
zich profileren door die eigenheid actief uit te 
dragen. 

We willen onze naambekendheid versterken, 
ons merk in de markt zetten. We willen onze 
visie en onze producten verspreiden. We weten 
waar we voor staan en durven maatschappe-
lijke standpunten innemen. We willen die stand-
punten uitdragen binnen en buiten onze sector. 
Zolang niet elke organisatie actief pluralistisch 
is, hebben wij een rol te spelen in het maat-
schappelijk debat!

Waarom deze keuze?
Verwachtingen:
• Naambekendheid verhogen en imago versterken
• Maatschappelijke standpunten innemen
Bedreigingen:
• Een kleinere, minder gekende jeugdbeweging
Kansen: 
• Toenemend bewustzijn omtrent duurzaam-

heid
Sterktes:
• Pluralisme als uniek uitgangspunt

OD.5.1 Leiding, personeel en nationale vrijwil-
ligers kennen de fundamenten van FOS Open 
Scouting en dragen deze uit.

A.5.1.1 We geven op ons startweekend een 
bruikbare impuls om ook in de lokale 
werking rekening te houden met de fun-
damenten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.1.2 We implementeren de fundamenten 
verder in ons vormingsaanbod. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.1.3 We ontwikkelen éénmaal in de beleidspe-
riode een promocampagne met bruikbare 
tools om de fundamenten in de kijker te 
zetten. N

2018 2019 2020 2021 
/ X / /

A.5.1.4 We kiezen jaarlijks een jaarthema dat een 
aspect van onze fundamenten in de verf 
zet via een kenteken, visietekst en verwe-
venheid in evenementen. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.1.5 We waken erover dat alle georganiseerde 
activiteiten en vormingen passen binnen 
de fundamenten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.1.6 We toetsen onze systemen rond persoon-
lijke groei tweejaarlijks af aan de actuali-
teit en hernieuwen indien nodig. N  
2018 2019 2020 2021 
X / X /

Indicatoren:
• FOS Open Scouting ontwikkelt tegen eind 

2019 tools en hulpmiddelen inzake de ge-
kendheid en het uitdragen van de funda-
menten van FOS Open Scouting.

• Tegen eind 2020 gebruikt 50% van de een-
heden de tools en hulpmiddelen inzake de 
gekendheid en het uitdragen van de fun-
damenten van FOS Open Scouting.

• Jaarlijks is het jaarthema gekend bij 80% 
van de eenheden.
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OD.5.2 FOS Open Scouting neemt standpun-
ten in rond maatschappelijke thema’s relevant 
voor onze werking en doelgroep op lokaal en 
nationaal niveau.

A.5.2.1 We werken in 2018 een procedure uit 
rond maatschappelijke standpuntbepaling 
als organisatie. N

2018 2019 2020 2021 
X / / /

A.5.2.2 We gebruiken verschillende kanalen en 
acties om maatschappelijke standpunten 
te verspreiden. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.2.3 We ondersteunen eenheden en nationale 
vrijwilligers om landelijke standpunten 
actief mee uit te dragen. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.2.4 We stimuleren eenheden om eigen stand-
punten in te nemen. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.2.5 We innoveren verder ons netwerk, exper-
tise, tools en ondersteuning voor het 
verwerven van lokale en nationale pers-
aandacht. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting beschikt eind 2018 

over een procedure inzake maatschappe-
lijke standpuntbepaling.

OD.5.3 FOS Open Scouting gebruikt haar 
kanalen en netwerken om lokaal en nationaal 
(jeugd)beleid te beïnvloeden.

A.5.3.1 We participeren binnen de beslissings-
organen van de Vlaamse Jeugdraad 
en de Ambrassade (AV of Commissie 
Jeugdwerk). B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.3.2 We overleggen jaarlijks met relevante 
nautische overheden in functie van regel-
geving & afspraken en communiceren 
hierover naar eenheden. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.3.3 We zitten jaarlijks samen met de afdeling 
jeugd en het kabinet van minister van 
jeugd. N

2018 2019 2020 2021 
X / / /

A.5.3.4 We ondersteunen onze eenheden binnen 
gemeentelijke jeugdraden in het formule-
ren van beleidsadviezen. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.3.5 We organiseren in 2018 een traject rond 
de gemeenteraadsverkiezingen waarbij 
eenheden worden gestimuleerd om in 
debat te gaan en te wegen op het lokaal 
jeugdbeleid. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.3.6 We onderhouden proactief contacten met 
jachthavens en andere relevante organi-
saties om een goed verblijf van nautische 
eenheden mogelijk te maken. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.3.7 We nemen deel aan de Nautische 
Jeugdraad. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

OD.5.4 FOS Open Scouting profileert zich als 
een sterk merk en is herkenbaar op lokaal en 
nationaal niveau.

A.5.4.1 We onderzoeken tegen 2020 de bekend-
heid en het imago van het merk “FOS 
Open Scouting”. N

2018 2019 2020 2021 
/ X X /

A.5.4.2 We doorlopen tegen 2021 een proces met 
als eindresultaat een (nieuwe) naam die 
onze eigenheid en identiteit uitstraalt. N

2018 2019 2020 2021 
/ / X X

A.5.4.3 We voorzien en actualiseren promomate-
riaal voor de (seascouts)eenheden om hun 
zichtbaarheid te vergroten. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.4.4 We ondersteunen eenheden om met eigen 
acties de lokale media te bereiken. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X



32

A.5.4.5 We promoten ons imago via een twee-
jaarlijkse landelijke zichtbaarheidscam-
pagne. N

2018 2019 2020 2021 
/ X / X

A.5.4.6 We organiseren jaarlijks de “Dag van de 
Jeugdbeweging” in samenwerking met de 
andere jeugdbewegingen. B

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting heeft tegen eind 2021 

een (nieuwe) merknaam die de eigenheid 
en identiteit van de organisatie uitstraalt.

• Jaarlijks gebruikt 60% van de eenheden 
het aangeboden promomateriaal om hun 
zichtbaarheid te vergroten.

OD.5.5 FOS Open Scouting heeft de basisprin-
cipes van duurzaamheid en ecologisch bewust-
zijn in haar werking ingebouwd en draagt dit 
uit naar haar eenheden.

A.5.5.1 We hebben een werkgroep die het thema 
duurzaamheid opvolgt, aanstuurt en 
behartigt. N  
2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.5.2 We zoeken en verzamelen alle bestaande 
good practices rond duurzaamheid en 
ecologisch bewustzijn bij onze eenheden 
en partners. N

2018 2019 2020 2021 
X X / /

A.5.5.3 We delen tweemaal in de beleidsperiode 
de best practices rond ecologie en duur-
zaamheid. N

2018 2019 2020 2021 
/ X X /

A.5.5.4 We sensibiliseren eenheden jaarlijks om 
duurzamer te werken. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.5.5 We nemen bewustzijn rond duurzaamheid 
op in onze kadervorming. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.5.5.6 We creëren een duurzaamheidstoets 
en vanaf 2019 gebruiken we deze in de 
werking van het landelijk secretariaat. N

2018 2019 2020 2021 
/ X X X

A.5.5.7 We creëren een duurzaamheidstoets en 
vanaf 2019 gebruiken we deze in de orga-
nisatie van onze nationale evenementen 
en cursussen. N

2018 2019 2020 2021 
/ X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting evalueert vanaf 2019 

jaarlijks haar werking en evenementen op 
basis van een uitgewerkte duurzaamheid-
stoets.

• Tegen eind 2021 heeft 70% van de eenhe-
den een actie ondernomen rond het thema 
duurzaamheid.
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SD 6: FOS Open 
Scouting heeft 
en onderhoudt 
een netwerk en 
(onder)zoekt 
samenwerkings-
vormen met inte-

ressante partners binnen en buiten 
de jeugdwerksector.

Netwerking en samenwerking
Kleinschaligheid is een troef, maar op een 
eiland zitten een verarming. We slaan daarom 
bruggen. We gaan actief op zoek naar part-
ners binnen en buiten onze sector waarmee we 
samenwerkingsvormen creëren of ons karretje 
aan vast haken. Om efficiënter te werken en 
niet telkens het warm water opnieuw te moeten 
uitvinden. Om kwalitatiever te werken en good 
practices te verwelkomen. Om ons standpunt 
te delen of gezamenlijke standpunten uit te 
dragen. Kruisbestuiving dus.

Daarnaast onderhouden we ook ons eigen 
netwerk waarin we ideeën bewaren, exper-
tise vergaren, kennis doorgeven, interessante 
contacten delen, lobbywerk verrichten en 
misschien zelfs bijkomende middelen kunnen 
vinden wanneer daar nood aan is. We veranke-
ren dit netwerk structureel in onze organisatie.

Waarom deze keuze?
Dromen:
• Samenwerken met andere (buitenlandse) 

jeugdwerkorganisaties
• Een uitgebouwd netwerk met oud-leden, 

partners en sympathisanten
Bedreigingen:
• Te veel willen doen met te weinig mensen
Kansen:
• Eens scouts, altijd scout
• Aansluiting zoeken met andere organisaties 

en sectoren
• Mensen blijvend binden aan onze organisatie

OD.6.1 FOS Open Scouting heeft en onder-
houdt een netwerk.

A.6.1.1 We hebben een doordacht netwerkbeleid 
en voeren dit uit met aandacht voor ver-
bondenheid, betrokkenheid en het hono-
reren van onze ere-leden. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.1.2 We communiceren tweemaal per jaar naar 
ons netwerk. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.1.3 We hebben en onderhouden een bruikbaar 
bestand met netwerkcontacten. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.1.4 We organiseren jaarlijks twee activiteiten 
voor ons netwerk. N

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting stuurt jaarlijks twee-

maal een communicatie naar haar net-
werk.

OD.6.2 FOS Open Scouting heeft ter 
ondersteuning van haar werking speci-
fieke samenwerkingsverbanden binnen de 
jeugdwerksector.

A.6.2.1 We hebben regelmatig overleg met de 
coördinatoren van de andere jeugdbewe-
gingen (JOS). B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.2.2 We stellen een database op van vormings-
externen. V

2018 2019 2020 2021 
X X X X-

A.6.2.3 We wisselen expertise uit binnen, en 
gaan op zoek naar samenwerkingen met 
partners in de jeugdwerksector die aan 
dezelfde thema’s werken, zowel nationaal 
en internationaal. N  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X
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A.6.2.4 We stimuleren en ondersteunen eenheden 
in 2019 om samenwerkingsverbanden aan 
te gaan op lokaal niveau. N  S  
2018 2019 2020 2021 
/ X / /

A.6.2.5 We engageren ons om mee te doen aan 
projecten die voortvloeien uit het jeugdbe-
wegingsoverleg (JOS). B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.2.6 We experimenteren met (kleine) partner-
schappen binnen de jeugdwerksector om 
er uit te leren. N  S

2018 2019 2020 2021 
X / X /

A.6.2.7 We engageren ons jaarlijks in relevante 
werkgroepen binnen de Ambrassade en 
overlegplatforms binnen de jeugdwerk-
sector. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting heeft jaarlijks een ver-

tegenwoordiging in minstens acht over-
legorganen, samenwerkingsverbanden of 
platforms.

• FOS Open Scouting heeft in 2019 en 2021 
een experimentele samenwerking met een 
partner uit de jeugdsector.

OD.6.3 FOS Open Scouting heeft duurzame en 
inspirerende partnerschappen binnen scou-
ting, zowel nationaal als internationaal. 

A.6.3.1 De eindverantwoordelijken van FOS 
Open Scouting en Scouts en Gidsen 
Vlaanderen zitten structureel tweemaal 
per jaar samen om structurele samenwer-
kingsverbanden te zoeken, te evalueren en 
bij te sturen waar nodig. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.2 We bestendigen onze structurele samen-
werking met de vormingsploeg van Scouts 
en Gidsen Vlaanderen door regelmatig 
overleg. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.3 We onderhouden samenwerking met de 
logistieke ploeg van Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.4 We nemen een actieve rol op binnen GSB 
(het Belgische scoutsverbond): we werken 
mee aan projecten, gaan regelmatig in 
overleg en verspreiden onze waarden. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.5 We zijn lid van wereldbewegingen WOSM 
en WAGGGS. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.6 We onderhouden samenwerkingsver-
banden op nautisch vlak met Scouting 
Nederland. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

A.6.3.7 We wisselen expertise uit met scouts-
federaties van andere landen door aan-
wezigheid op vormingen, conferenties en 
netwerken. B  S

2018 2019 2020 2021 
X X X X

Indicatoren:
• FOS Open Scouting is binnen scouting en 

guiding vertegenwoordigd op nationale en 
internationale inspraakmomenten tot op 
Europees niveau.

• FOS Open Scouting heeft tegen eind 2021 
minstens vijf concrete samenwerkings-
verbanden met Scouts en Gidsen Vlaan-
deren.
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HOOFDSTUK 3: 
SAMEN- 
WERKING  
EN NET- 
WERKING 
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HOOFDSTUK 3: 
SAMEN- 
WERKING  
EN NET- 
WERKING 

Deze toelichting loopt deels samen met 
operationele doelstelling 5.3 en volledig met 

strategische doelstelling 6. Het is ook een 
verderzetting van een strategische doelstel-

ling uit onze beleidsnota 2014-2017.

1. KLEINSCHALIGHEID IS EEN 
TROEF, OP EEN EILAND 
ZITTEN NIET

Uit de aan deze beleidsnota voorafgaande ana-
lyses blijkt dat kleinschaligheid één van onze 
uitgesproken sterktes is. Onze compacte struc-
tuur en democratische cultuur maken recht-
streekse inspraak en flexibiliteit mogelijk. Dit 
creëert een bijzondere dynamiek en veerkracht. 
Maar diezelfde kleinschaligheid heeft ontegen-
sprekelijk ook nadelen. Zo klinkt onze stem niet 
altijd even luid, hebben we niet altijd voldoende 
vrijwilligers om onze wildste dromen te realise-
ren, is onze slagkracht niet altijd even groot… en 
sommige zaken zijn nu eenmaal gemakkelijker 
binnen een grotere organisatie.

Daarom hebben we medestanders nodig die 
onze belangen mee kunnen behartigen en 
waarmee we samenwerkingen kunnen realise-
ren. Om dit te bewerkstelligen moeten we vol-
doende aandacht schenken aan netwerking en 
dienen we zelf ook ons steentje bij te dragen 
op sectorniveau. We slaan daarom bruggen en 
gaan actief op zoek naar partners binnen onze 
sector. Partners waarmee we samenwerkings-
vormen creëren of netwerken waar we ons kar-
retje aan vasthaken. Om efficiënter te werken 
en niet telkens het warm water opnieuw te 
moeten uitvinden. Om kwalitatiever te werken. 
Om good practices uit te wisselen. Om ons 
standpunt te delen of gezamenlijke standpun-
ten uit te dragen. Kruisbestuiving dus.

2. SAMENWERKING MET DE 
JEUGDBEWEGINGEN

Zo maken we met FOS Open Scouting deel uit 
van een overlegplatform met de andere zeven 
jeugdbewegingen (JOS). We doen er aan inter-
visie tussen de coördinatoren. We wisselen er 
expertise uit. We bepalen er gemeenschappelijke 
standpunten rond jeugdbewegingsthema’s en 
initiëren, wanneer nodig, werkgroepen om deze 

thema’s uit te diepen en concreet uit te werken. 
Enkele voorbeelden van thema’s die er reeds 
aan bod kwamen: jeugdtoerisme, kampen- 
campagnes, ecologie, drug- en alcoholpre-
ventie, suïcidepreventie, ... en uiteraard onze 
meest bekende samenwerking ‘De Dag van de 
Jeugdbeweging’.

3. SAMENWERKING EN 
NETWERKING BINNEN DE 
JEUGDSECTOR

We participeren actief binnen onze sector door 
deel uit te maken van en frequent aanwezig te 
zijn op de Commissie Jeugdwerk en verschillende 
(prioritaire) werkgroepen van De Ambrassade. 
Op die plaatsen werken we het jeugdwerkbeleid 
samen verder uit, behartigen we de belangen 
van onze kinderen en jongeren, versterken we 
hun positie in de samenleving en hebben we een 
positieve impact op hun levenskwaliteit.

We plannen deze beleidsperiode ook experimen-
tele samenwerkingen aan te gaan met (nieuwe) 
partners in het jeugdwerkveld. We zoeken naar 
complementaire organisaties die met dezelfde 
thema’s bezig zijn om zo kansen tot samen-
werking te ontdekken en zowel onszelf als de 
partnerorganisatie te versterken. (Voorbeeld 
ter illustratie: we hadden reeds contact met 
Tumult vzw omtrent een mogelijk gezamenlijk 
project voor jongeren met een vluchtverhaal.) 

4. DEEL VAN DE GROOTSTE 
JEUGDBEWEGING TER 
WERELD

FOS Open Scouting heeft duurzame en inspire-
rende partnerschappen binnen scouting, zowel 
nationaal als internationaal. Wereldwijd zijn 
vandaag meer dan 45 miljoen scouts en gidsen 
uit zo’n 216 landen aangesloten bij de wereld-
organisaties van scouts (World Organisation 
of the Scout Movement) en gidsen (World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts). 

We zetten opnieuw in op internationale samen-
werking binnen Scouting en Guiding. We par-
ticiperen mee in de beleidsorganen van onze 
wereldbeweging en investeren in aanwezig-
heid op trainingen, conferenties, intervisies en 
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netwerkmomenten. Zo bepalen we mee het 
beleid van onze wereldbewegingen en wisselen 
we kennis en expertise uit. Ook onze eenheden 
stimuleren we om internationale ervaringen op 
te doen door ontmoetingen en samenwerkin-
gen aan te gaan met behulp van ons Europees 
netwerk. 

In eigen land zijn we lid van de Belgische scouts-
koepel GSB (Gidsen Scouts België) waarbinnen 
we expertise uitwisselen tussen de vijf Belgische 
federaties (Les Scouts, Les Guides, Scouts et 
Guides Pluralistes, Scouts en Gidsen Vlaanderen 
en wijzelf). Daarnaast formuleren we gezamen-
lijke standpunten, creëren we gezamenlijke 
campagnes, ontmoetingsmomenten en trainin-
gen voor onze nationale vrijwilligers.

In Vlaanderen onderhouden we de goede en 
waardevolle banden met Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. De eindverantwoordelijken van 
beide scoutsbewegingen zitten jaarlijks struc-
tureel meerdere malen samen om samen-
werkingsmogelijkheden te zoeken, elkaar te 
ondersteunen waar mogelijk en gezamenlijke 
standpunten in te nemen. We zien nog heel wat 
groeikansen door ook onze stafmedewerkers 
en nationale ploegen met regelmaat samen te 
zetten rond specifieke thema’s. Zo ontstaan 
er uiteenlopende samenwerkingen, zowel op 
logistiek als inhoudelijk vlak. In deze beleidspe-
riode voorzien we sowieso vijf concrete samen-
werkingsverbanden met Scouts en Gidsen 
Vlaanderen. 

5. NETWERKEN OM BELEID TE 
BEÏNVLOEDEN

Operationele doelstelling 5.3 stelt dat we onze 
kanalen en netwerken gebruiken om lokaal 
en nationaal ( jeugd)beleid te beïnvloeden. We 
maken dit concreet in verschillende engage-
menten. We participeren in de beslissings-
organen van de Vlaamse Jeugdraad en De 
Ambrassade (AV of Commissie Jeugdwerk) en 
we zitten jaarlijks samen met de Afdeling Jeugd 
en het kabinet van de minister van jeugd. We 
overleggen ook met nautische overheden in 
functie van regelgeving en afspraken voor onze 
seascouts. Daarnaast zetten we ook in op een 
goed netwerk door proactief contact met jacht-
havens, andere relevante organisaties en de 
Nautische Jeugdraad.

6. NETWERK OM 
VERBONDENHEID TE 
BEWAREN

Tenslotte willen we voor de eerste maal ook hard 
inzetten op een eigen netwerk van oud-leden 
waarin we kennis borgen en doorgeven, exper-
tise vergaren, interessante contacten delen en 
lobbywerk verrichten. Mogelijks kunnen we hier 
zelfs bijkomende middelen vinden wanneer daar 
nood aan is. Maar vooral willen we gewoon de 
verbondenheid van voormalige vrijwilligers met 
onze beweging langer bewaren via regelmatige 
communicatie en enkele jaarlijkse activiteiten. 
We verankeren dit netwerk structureel in onze 
organisatie.
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1. INLEIDING

FOS Open Scouting is er voor alle kinderen 
en jongeren vanaf zes jaar. We splitsen onze 
werking op in ‘takken’. Een tak focust zich op 
een leeftijdsgroep waardoor het makkelijker is 
om de activiteiten af te stemmen op de leef-
wereld en de mogelijkheden van de scouts en 
gidsen. Elke tak heeft een eigen stijl, met spe-
cifieke afspraken, ideeën en activiteiten. Op die 
manier kunnen we onze Fundamenten vertalen 
naar concrete activiteiten op maat van elke 
leeftijdsgroep. 

We onderscheiden in onze werking vijf leeftijds-
groepen: Bevers-Zeehonden (6 & 7 jaar), Welpen 
(8, 9 & 10 jaar), Jongverkenners/Jonggidsen–
Aspiranten (11, 12 & 13 jaar), Verkenners/Gidsen-
Juniors (14 & 15 jaar) en Seniors (16 & eventueel 
17 jaar). Naast deze vijf takken heb je ook nog de 
leiding en de Stam. Beide staan voor het over-
grote deel van de tijd in functie van de overige 
vijf, maar natuurlijk hebben ook deze scouts & 
gidsen plezier op maat naast de wekelijkse acti-
viteiten en praktische beslommeringen.

2. ALGEMENE LEDENEVOLUTIE

Het ledenaantal blijft in stijgende lijn gaan. Het 
is duidelijk dat het werkjaar 06-07 (feestjaar 
100 jaar Scouting) een uitschieter was met een 
aangroei van 465 leden. Daarna stagneerde de 
groei om vanaf het werkjaar 2008-2009 terug 
in stijgende lijn te gaan. Op tien jaar tijd groeide 
onze organisatie met 20% en de kaap van de 
8.000 leden werd overschreden. De laatste drie 
jaar steeg ons ledenaantal gemiddeld met 250 
leden per jaar.

Opvallend is dat deze groei gerealiseerd wordt, 
ondanks het feit dat sinds 2005 enkele eenhe-
den hun werking stopgezet hebben. Gemiddeld 
genomen worden eenheden dan ook steeds 
groter en gezonder. Waar in het werkjaar 2005-
2006 een eenheid gemiddeld uit zo’n 135 leden 
bestond, is dit voor het werkjaar 2015-2016 
gestegen tot 175 leden. Sinds het werkjaar 
2012-2013 is het aantal eenheden niet meer 
gedaald en recentelijk zelfs terug gestegen. 

3. EVOLUTIE PER 
LEEFTIJDSCATEGORIE

Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer 
van twee leeftijdscategorieën: in groen het 
aantal 6-10 jarigen (de twee jongste leeftijds-
groepen: Bevers en Welpen) en in blauw de 11-18 
jarigen (de drie oudste leeftijdsgroepen samen-
geteld: JVGs, VGs en Seniors).

De zwarte lijn op bovenstaande grafiek is een 
weergave van de verkleuteringsindex. Deze 
index geeft de verhouding weer tussen het 
aantal jonge leden (6-10 jarigen) en het aantal 
oudere leden (11-18 jarigen). Het streefdoel is 
een benadering van een index van 100 %. Op dat 
punt is er een evenwicht tussen de jonge en de 
oude leden. We achten het als jeugdbeweging 
erg belangrijk om een evenwicht tussen jonge 
en ‘oude’ leden te hebben.

Enkele jaren terug was dit evenwicht verstoord. 
In 2010 bedroeg de verkleuteringsindex 193%. 
We zijn er echter in geslaagd het tij te keren. 
Vandaag bedraagt de verkleuteringsindex 138%. 
Deze situatie is nog steeds niet ideaal, maar het 
gaat wel de goede kant op.
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4. VERHOUDING LEIDING LEDEN

De voorbije jaren is ons ledenaantal (6-17 
jarigen) gegroeid tot 6.230 leden. Het aantal 
leiding (+18 jaar) daalde tussen 2012 en 2014, 
maar gaat sindsdien weer in stijgende lijn. De 
verhouding leden/leiding is verschoven van 4 op 
1 naar 5 op 1. Zo bieden we nog steeds kwali-
teitsvolle omkadering aan alle leden. Bovendien 
steeg het ondersteunend kader (comitéleden, 
kookouders, nationale vrijwilligers,...) de voor-
bije jaren opmerkelijk.

5. SPREIDING OVER 
VLAANDEREN

Er zijn duidelijke verschillen qua ledenevolutie 
in de verschillende provincies. In Antwerpen 
daalde het aantal leden met 34% in vergelij-
king met tien jaar geleden. Het laatste jaar is er 

opnieuw een lichte stijging. In West-Vlaanderen 
blijft het ledenaantal quasi stabiel. In de provin-
cie Oost-Vlaanderen, waar FOS Open Scouting 
traditioneel een sterke verankering heeft, is 
er op tien jaar tijd een stijging van 24% merk-
baar. Vlaams-Brabant, Limburg en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest deed nog beter: 34% 
extra leden sinds werkjaar 2005-2006.

6. PROGNOSE

Op basis van de groei van de voorbije jaren voor-
zien we in onze begroting opnieuw een stijgend 
ledenaantal en we durven hopen dat we in de 
beleidsperiode 2018-2021 de kaap van 9.000 
leden overschrijden.
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1. AAN DE SLAG BINNEN  
DE REALITEIT

Sinds 2005 is de kinderarmoede in Vlaanderen 
verdubbeld en leeft ongeveer 1 op 8 kinde-
ren in armoede, kinderen met een beperking 
eisen bijzondere aandacht, in grootsteden als 
Antwerpen en Brussel heeft 40-50% een andere 
afkomst, de diversiteit binnen de diversiteit 
neemt alleen maar toe, steeds meer jongeren 
worstelen met hun seksuele geaardheid, steeds 
meer kinderen en jongeren groeien op in nieuw 
samengestelde gezinnen, …

Deze feiten spreken voor zich. Hoewel het 
jeugdwerk al jaren inzet op diversiteit en gelijke 
kansen merken we als organisatie dat we deze 
jongeren nog te weinig bereiken en dat beschou-
wen we als een probleem. Als een uitdaging 
waar we onze tanden in willen zetten.

Daarom zetten we met FOS Open Scouting hier 
al een aantal jaar sterk op in, een richting die we 
in de toekomst met veel enthousiasme willen 
verder zetten. We werkten aan een duidelijke en 
goed onderbouwde visie en leerden als organi-
satie uit onze succeservaringen van de laatste 
jaren. We stemden de acties in deze beleidsnota 
daarop af. 

We beseffen dat het bereiken en/of betrekken 
van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jon-
geren vanuit het vrijwillig jeugdwerk – en dus ook 
onze organisatie – geen evidentie is. Onze hele 
samenleving worstelt met deze problematiek. De 
factoren die tot deze kwetsbaarheid leiden, zijn 
immers niet eenduidig samen te vatten. 

2. EEN STRATEGISCHE 
DOELSTELLING VOOR 
DIVERSITEIT

Als actief pluralistische beweging kiezen we er 
daarom bewust voor om blijvend op diversiteit 
in te zetten. Een superdiverse samenleving is 
intussen een realiteit waar wij rekening mee 
willen en moeten houden. Hier blind voor zijn zou 
niet stroken met onze missie en visie aangezien 
ontmoeting en dialoog een essentieel onderdeel 
zijn van onze werking (cfr. missietekst). Daarom 
willen we er enerzijds blijvend voor zorgen dat 
heel verschillende kinderen en jongeren hun weg 

kunnen vinden naar, en gelijke kansen kunnen 
krijgen binnen onze organisatie. Anderzijds 
willen we bruggen slaan en onze leden via ont-
moeting bewust maken van de diverse facetten 
van onze samenleving. De acties die we daar-
voor wensen te ondernemen kan je terugvin-
den in ons doelstellingenkader onder de vierde 
strategische doelstelling “FOS Open Scouting 
omarmt de diverse samenleving en diversi-
teitsbeleid is als een vanzelfsprekend onder-
deel verankerd in haar procedures, aanbod en 
organisatiecultuur.”

3. HET VERVOLG VAN EEN 
EERDERE INVESTERING

Dit nadrukkelijke accent is niet nieuw binnen 
onze werking, wel hopen we er deze keer ook 
van de Vlaamse Overheid financiële middelen 
voor te ontvangen zodat we onze expertise hier-
omtrent verder kunnen verankeren en delen. 

Met FOS Open Scouting zetten we al sinds 2014 
in op het thema ‘diversiteit’. Aangezien we het 
hiervoor gevraagde bedrag toen niet kregen 
toegezegd, werden de hieraan gelinkte strategi-
sche doelstelling en de bijhorende indicatoren uit 
onze beheersovereenkomst (14-17) geschrapt. 
Maar we zochten en vonden bijkomende midde-
len om hier gedurende 3 jaar alsnog keihard op 
in te zetten. Zo konden we met behulp van een 
extra beroepskracht investeren in drempelver-
laging, ontmoeting en het slaan van bruggen. 
De vele experimenten resulteerden in een reeks 
succeservaringen in de buik van onze beweging. 
Deze ervaring en expertise zorgden ervoor dat 
we ondertussen een stap verder staan dan vele 
andere jeugdwerkorganisaties en mee een voor-
trekkersrol konden opnemen in de visieontwik-
keling binnen onze sector omtrent het thema 
‘diversiteit’. 

De voorbije jaren experimenteerden we met 
nieuwe methodieken om drempels te verlagen 
en ontmoeting tussen jongeren te faciliteren. 
We creëerden het SOM-fonds, een solidariteits-
fonds waar eenheden gebruik van kunnen maken 
om lidgelden voor specifieke leden betaalbaar te 
maken. We ontwikkelden het Drempelkwartet 
waarmee we eenheden begeleiden bij hun 
bewustwording en draagkracht rond diversiteit. 
We brachten eenheden in contact met lokale 
verenigingen/organisaties die doelgroepgericht 
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te werk gaan en organiseerden samen activi-
teiten. We hadden (en hebben) intensieve en 
duurzame samenwerkingen met opvangcen-
tra voor minderjarige vluchtelingen (OC Reno 
en OC Brugge). Er vonden ontmoetingen plaats 
tussen kinderen van Knokke en maatschappe-
lijk kwetsbare jongeren uit Molenbeek. Een was-
lijst experimenten en ervaringen…

4. HET DUBBELE SPOOR 
VERDER BEWANDELEN

Meer dan ooit tevoren onderschrijven we dat 
ieder kind en iedere jongere het recht heeft op 
jeugdwerk dat voldoet aan zijn/haar noden. We 
geloven ook dat dit niet per se allemaal binnen 
dezelfde organisatie of jeugdwerkmetho-
diek moet. Verschillende kinderen en jongeren 
hebben verschillende noden en behoeften. 

We ijveren enerzijds dus voor voldoende jeugd-
werkvormen voor maatschappelijk kwetsbare 
groepen waarnaar wij bruggen kunnen slaan en 
waarmee wij kunnen samenwerken. 

Als actief pluralistische organisatie willen we 
maximaal inzetten op ontmoeting en op die 
manier bruggen slaan tussen het reguliere- en 
het doelgroepspecifieke jeugdwerk. We willen 
verbinding creëren tussen de verschillende 
vormen van jeugdwerk omdat we als organisa-
tie kunnen leren uit ontmoetingen met andere 
doelgroepen. En omdat we onze leden met open 
vizier en gestoeld op gelijkwaardigheid leren 
kijken naar een diverse samenleving. 

Anderzijds willen we uiteraard actief onze drem-
pels verlagen zodat kinderen en jongeren die het 
wensen gemakkelijk hun weg vinden naar onze 
werking. 

Bovendien geloven we dat beide invalshoeken 
elkaar versterken. Onze experimenten bewezen 
dat deze unieke mix tussen doelgroepgericht en 
inclusief werken vruchten afwerpt. Dit dubbele 
spoor willen we daarom ook in deze nieuwe 
beleidsperiode verder bewandelen en de bijho-
rende inspanningen continueren.

Maar we willen nog een stap verder gaan. FOS 
Open Scouting wil in de beleidsperiode 2018-
2021 haar eenheden trainen in het uitbouwen van 
een duurzaam netwerk met doelgroepgerichte 

organisaties uit hun buurt. We willen hen zelfred-
zaam maken in het voeren van dialoog met deze 
organisaties en hun doelgroepen. Aansluitend 
willen we investeren in sterke nationale vrijwil-
ligers die onze visie omtrent diversiteit kunnen 
uitdragen en onze ‘good practices’ kunnen delen 
binnen het brede jeugdwerkveld.

Op die manier streven wij naar een plaats voor 
elk kind en elke jongere binnen een aangepaste 
vorm van jeugdwerk. Zo stimuleren wij onze 
jongeren om sociale actie te ondernemen en 
dragen we actief bij aan diversiteit binnen het 
brede jeugdwerk. 

5. HET THEMA TRANSVERSAAL 
VERANKEREN

Vier jaar geleden waren diversiteit en gelijke-
kansenbeleid theoretische containerbegrippen 
die vooral leefden binnen onze nationale struc-
tuur. Door de “inhoudelijke pitstop” van onze 
organisatie en de blijvende inspanningen van 
de afgelopen jaren willen steeds meer eenheden 
aan de slag met de diversiteit in hun omgeving. 
Zij nemen steeds vaker het initiatief en wij voor-
zien als koepel de nodige ondersteuning. Het is 
nu een thema dat bij onze eenheden leeft en van 
onderuit geduwd en gedragen wordt. 

Twee jaar geleden waren er geen nationale vrij-
willigers die zich ontfermden over het thema 
diversiteit. Een stafmedewerker moest toen 
alles alleen trekken. Maar deze inspanningen 
hebben vruchten afgeworpen. Vandaag hebben 
we een ploeg diversiteit met een duidelijke visie, 
met kennis van zake én met voldoende vrijwilli-
gers uit onze eenheden! 

Om diversiteit intern te verankeren zetten we 
maximaal in op het trainen van nationale vrij-
willigers die onze eenheden kunnen coachen en 
ondersteunen in de lokale diversiteitstrajecten. 
Daarnaast zoeken we binnen iedere nationale 
ploeg een diversiteitsambassadeur die het 
werk binnen iedere ploeg kan toetsen aan ons 
diversiteitsbeleid. Op die manier kan de ploeg 
zich focussen op het veldwerk en kunnen de 
ambassadeurs, die behoren tot alle nationale 
ploegen, onze interne diversiteitstoets zijn. Op 
deze wijze verankeren we diversiteit- en gelijke- 
kansenbeleid binnen alle geledingen van onze 
organisatie. 
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HOOFDSTUK 6: 
INSPELEN OP 
KANSEN EN 
UITDAGINGEN 
IN STEDELIJKE 
CONTEXT
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De elementen die onder dit hoofdstuk vallen, 
staan in ons doelstellingenkader verspreid 

over meerdere strategische en operationele 
doelstellingen. 

Sowieso voorzien we alle eenheids- 
ondersteuning opgenomen onder  

strategische doelstelling 3 ook voor  
eenheden in stedelijke context.

1. MAATSCHAPPELIJKE 
KWETSBAARHEID EN 
ONVERDRAAGZAAMHEID

Aan superdiversiteit en de hogere aanwezig-
heid van maatschappelijk kwetsbare kinderen 
en jongeren worden de volledige operationele 
doelstellingen 4.2 en 4.3 gewijd. Hierin staan 
drempelverlaging en ontmoeting centraal. Het 
spreekt voor zich dat we eenheden die het meest 
te maken hebben met uiteenlopende doelgroe-
pen extra en intensievere ondersteuning bieden. 
Gezien de hoge en veranderende diversiteit in 
(groot)steden is dit vaak het geval voor eenhe-
den in die stedelijke context. 

Via drempelverlaging willen we onze toeganke-
lijkheid vergroten voor een meer diverse doel-
groep. We stimuleren kleine en grootstedelijke 
eenheden om hun drempels tot deelname te 
onderzoeken en weg te werken. Steden zijn 
divers en daar willen we ook als jeugdbeweging 
op inspelen.

Via ontmoeting, dialoog en spel willen we onze 
leiding en leden de kans geven om diverse kin-
deren en jongeren te leren kennen. Om zodoende 
vooroordelen en onverdraagzaamheid te vermij-
den of te ontmantelen.  Dit kan door hen doel-
groepgerichte organisaties in hun omgeving te 
leren kennen. Eventueel als eenmalige impuls, 
nog liever om structureel mee samen te werken. 
We voorzien hiertoe begeleidingen op maat aan 
de hand van trajecten waarbij eerst de draag-
kracht van de eenheid wordt gescreend, vervol-
gens een partnerorganisatie wordt gezocht en 
tenslotte een of meerdere gezamenlijke activi-
teit(en) worden georganiseerd. Voor bijkomende 
uitleg verwijs ik graag naar het hoofdstuk rond 
gelijkekansenbeleid. 

2. ANDERE UITDAGINGEN 
BINNEN EEN (GROOT)
STEDELIJKE CONTEXT

Onder operationele doelstelling 3.8 (FOS Open 
Scouting heeft bijzondere aandacht voor de 
kleine eenheden en eenheden in grootstedelijke 
context en voorziet hiertoe specifieke onder-
steuning) staan de acties die inspelen op moge-
lijke problemen waar eenheden in (groot)steden 
mee kampen of uitdagingen die deze eenheden 
dienen aan te gaan: een tekort aan (groene) 
speelruimte, het delen van lokalen, zichtbaar-
heid, wachtlijsten, ledenuitval,… 

Belangrijke elementen in onze aanpak 
hiervan: 

• We voorzien proactief begeleiding voor (groot)
stedelijke eenheden. We stappen zelf naar onze 
eenheden toe en werken samen met hen aan 
de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd 
worden. De voorbije beleidsperiode begeleid-
den we jaarlijks gemiddeld zes (groot)stedelijke 
eenheden. Dit willen we verderzetten.  

• We voorzien promomateriaal en ledenwer-
vingsmateriaal voor (groot)stedelijke eenhe-
den die kampen met zichtbaarheidsproble-
matiek.

• We ondersteunen (groot)stedelijke eenheden 
in het opbouwen van een netwerk en gaan op 
zoek naar samenwerkingsmogelijkheden. We 
geloven dat we onze eenheden sterker kun-
nen maken door hen te laten samenwerken 
met hun (nabije) omgeving. We stimuleren hen 
daartoe en reiken de nodige hulpmiddelen aan.

• We hebben jaarlijks overleg met de jeugddien-
sten binnen de grootsteden Antwerpen, Brus-
sel en Gent. In de vorige beleidsperiode heb-
ben we met de stad Antwerpen en stad Gent 
een betoelagingsovereenkomst afgesloten (zie 
verderop). Deze beleidsperiode willen we ook 
de relatie met de jeugddienst in Brussel ver-
der uitbouwen om de ondersteuning van onze 
daar aanwezige eenheden te optimaliseren. 

• Met de acht jeugdbewegingen wisselen we 
expertise en ervaringen uit rond specifieke 
problemen eigen aan een (groot)stedelijke 
context. We werken hiervoor ook gezamenlij-
ke initiatieven uit rond belangenbehartiging, 
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ledenwerving, promotie en zichtbaarheid, etc. 
Hiertoe hebben we op regelmatige basis over-
leg met de pedagogische stafmedewerkers 
(stadsondersteuners) van de andere jeugdbe-
wegingen. Dit gebeurt zowel in Gent, Brussel 
als Antwerpen. 

3. STAD ANTWERPEN

In de stad Antwerpen hebben we vier actieve 
eenheden die samen goed zijn voor 448 leden. 
Hun ledenaantal gaat echter in dalende lijn (zie 
hoofdstuk ‘Bereik van de vereniging’).

Om deze terugval een halt toe te roepen (en 
om het wegvallen van de provinciale middelen 
op te vangen die we hier vroeger voor gebruik-
ten), sloten we in 2014 voor de eerste maal 
een betoelagingsovereenkomst af met de stad 
Antwerpen. Dergelijke overeenkomst omvat een 
concreet actieplan en loopt telkens voor twee 
jaar. Eind 2015 werd onze betoelagingsover-
eenkomst verlengd voor opnieuw twee jaar tot 
eind 2017. Twee keer per jaar wordt de uitvoe-
ring van het actieplan geëvalueerd samen met 
de jeugddienst van de stad Antwerpen. Tot nu 
toe waren deze evaluaties telkens zeer positief. 
Het is dan ook de bedoeling om ook voor deze 
beleidsperiode een betoelagingsovereenkomst 
met de stad Antwerpen af te sluiten. Een con-
crete overeenkomst tot eind 2019 werd reeds 
opgesteld. Jaarlijks werd hiervoor 13.000 euro 
aan inkomstenzijde begroot en de operationele 
doelstellingen van dit actieplan zijn ook opge-
nomen in deze beleidsnota. Zo kunnen we voor 
de Antwerpse eenheden specifieke eerstelijns-
ondersteuning op maat en op vraag voorzien 
met bijzondere aandacht voor lokale(n) proble-
matiek, coaching van leidingsploegen, zicht-
baarheid en leiding/ledenwerving. We werken 
ook nauw samen met de stedelijke jeugddienst 
omtrent participatie, jeugdwerkinfrastructuur, 
onderzoek en concrete beleidsaanbevelingen.

Met deze steun kunnen we actief meewerken 
aan de uitvoering van het jeugdbeleid van de 
stad Antwerpen en haar doelstelling: ‘Alle kin-
deren, tieners en jongeren ervaren voldoende 
fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije-
tijd te ontspannen en te ontplooien’ helpen 
verwezenlijken.

4. STAD GENT

In de stad Gent hebben we tien actieve eenhe-
den. In tegenstelling tot de eenheden in Stad 
Antwerpen gedijen de meesten goed qua leden-
aantal. Zo goed zelfs dat sommigen wachtlijs-
ten dienden aan te leggen.

Met stad Gent werd in 2017 voor de eerste maal 
een betoelagingsovereenkomst afgesloten die 
loopt tot eind 2019. Meerdere keren per jaar 
wordt de uitvoering van het actieplan geëva-
lueerd samen met de jeugddienst van de stad 
Gent. Jaarlijks werd hiervoor ongeveer 24.500 
euro aan inkomstenzijde begroot. We hopen ook 
voor het tweede deel van deze beleidsnota een 
overeenkomst met Stad Gent af te sluiten.

Met deze steun willen we de nodige randvoor-
waarden creëren om de continuïteit van onze 
eenheden in Gent te verzekeren. In de overeen-
komst werd onder meer afgesproken om zowel 
een globale als op maat ondersteuning te voor-
zien voor onze Gentse eenheden met een focus 
op drie ‘prioritaire’ eenheden voor deze periode. 
Daarnaast willen we onze eenheden stimuleren 
in het omgaan met toegankelijkheid en diver-
siteit en het bevorderen van hun netwerk en 
sociale cohesie.

Voorts bekijken we met onze eenheden welke 
oplossingen we kunnen uitwerken om wacht-
lijsten terug te dringen, we begeleiden eenhe-
den met een leidingstekort op maat en willen 
de mogelijkheid nagaan tot het oprichten van 
een nieuwe eenheid…

De expertise die we ontwikkelen in de Antwerpse 
context verwerken we in de begeleiding van alle 
eenheden in een stedelijke context.
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