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Maatschappelijke waarde Scouting voor Den Haag
SCOUTING LEERT KINDEREN WAT RESPECT,

Wat is Scouting?

ZELFSTANDIGHEID EN SAMENWERKEN BETEKENT

SCOUTING IS EEN VERENIGING MET EEN MISSIE
Kinderen en jongeren vinden bij Scouting
activiteiten die veel plezier, uitdaging en
samenwerking genereren. Elke week zijn ze
bezig met creatieve thema’s, aangepast aan de
leeftijdsgroep. Spelen en vooral buitenspelen
in een grote stad als Den Haag zijn nodig voor
een gezonde ontwikkeling. Wij geven
kinderen de ruimte om fysiek te bewegen,
sociaal te experimenteren en zich te
ontwikkelen. Ruimte om te ontdekken en te
leren.
SCOUTING BIEDT JEUGD PLEZIER, UITDAGING EN
STRUCTUUR

Kinderen beleven activiteiten die bol staan van
plezier, uitdaging en samenwerking. Vaak
adviseren leerkrachten, school- of huisartsen
voor kinderen scoutingactiviteiten. Plezier gaat
heel goed samen met structuur en respect.
Scouting onderhoudt contacten met diverse
jeugdzorginstellingen om kinderen met
specifieke problemen goed te begeleiden.
Scouting fungeert ook als praktijkleerorganisatie voor ROC-opleidingen zoals sociaal
pedagogisch werk en sociaal cultureel werk.
SCOUTING MAAKT JONGEREN MAATSCHAPPELIJK
ACTIEF

Het merendeel van de vrijwilligers bij Scouting
is jonger dan 25 jaar. Bij Scouting leren ze op
een natuurlijke manier verantwoordelijkheid
dragen. Ze initiëren eigen programma’s,
organiseren grote evenementen, bewaken
hiervoor budgetten, leren samenwerken
waardoor ze ook hun eigen kansen op de
arbeidsmarkt vergroten. Zo blijkt uit
onderzoek dat veel scouts ook later actief
maatschappelijk betrokken blijven.

Kinderen krijgen bij Scouting ruimte om zich
sociaal te ontwikkelen, om fysiek te bewegen
waardoor ze zich lekker in hun vel voelen. Je
vindt bij ons diverse culturen en
verschillende religies, en kinderen die soms
wat meer aanpassingsproblemen hebben dan
andere kinderen. Een doorsnee van de
samenleving eigenlijk. Door samen te spelen,
leren kinderen respect voor elkaar te hebben.
De leiding (alle vrijwilligers) speelt hierbij een
belangrijke rol, uitgaand van toenemende
zelfstandigheid van de kinderen bij een
afnemende begeleiding. Daarnaast worden de
kinderen van jongs af op speelse wijze ook
ingeschakeld bij het begeleiden van de nog
jongere kinderen: het oud leert jong principe.

SCOUTING WERKT PREVENTIEF
Scouting biedt kinderen en jongeren structuur,
betrokken leiders waarmee ze zich kunnen
identificeren en de mogelijkheid veel energie
kwijt te kunnen raken. Bij Scouting krijgen ze
nog de kans en de ruimte om lekker wild te
doen. We noemen het ook wel ‘georganiseerd
kattenkwaad’. Ze worden uitgedaagd maar
krijgen ook essentiële waarden mee. Daarbij
leren ze wat respect voor elkaar is. Deze
aanpak spreekt kinderen en jongeren aan.
Meer informatie op www.scouting.nl.
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Wie is Scouting Den Haag?

Hoe kijken onderzoeken naar Scouting?

In Den Haag zijn zo’n twintig scoutinggroepen.
De meeste groepen vallen onder Regio Den
Haag (zie onderstaade kaart); een aantal
groepen in de ‘nieuwe gebieden’ vallen onder
Regio Vlietstreek. De scoutinggroepen zitten
verspreid over de stad.

In de achterliggende periode zijn zowel in
Nederland als in het buitenland onderzoeken
uitgevoerd naar de maatschappelijke waarde
van Scouting. Het betreft onder meer de
volgende onderzoeken:
 ‘Impactonderzoek Scouting: De invloed van
Scouting op de persoonlijke ontwikkeling
van jongeren‘(2019)
 'New research confirms: Scouts strengthen
communities' (2018)
 ‘Sociaal-economische impact van Scouting
Nederland: Scouting bespaart samenleving
jaarlijks 160 miljoen euro’ (2013)
 'Meer dan fikkie stoken en knopen leggen –
De maatschappelijke waarde van scouting in
beeld’ (2009)
De eerste drie onderzoeken worden hieronder
samengevat.

Den Haag is gezegend met scoutinggroepen die
‘ter land, ter zee en in de lucht’activiteiten
aanbieden. Ofwel, landscouts, waterscouts en
luchtscouts. Daarnaast heeft Den Haag een
scoutinggroep voor kinderen en jongeren met
een beperking. De muzikale scouts kunnen
terecht bij de Haagse Drumband. Tot slot
beschikt Den Haag over het Scoutscentrum De
Eendenkooi dat onder meer wordt gebruikt als
trainingslocatie voor scouting en andere
organisaties.
Alle scoutinggroepen zijn aangesloten bij
Scouting Nederland en dragen dan ook de
eerder beschreven visie uit, met behoud van
karakter / cultuur van hun eigen groep.
Scouting Den Haag is maatschappelijk
betrokken. Naast het aanbieden van een
wekelijkse programmering, bieden de
scoutinggroepen hand- en spandiensten bij
verscheidene activiteiten, waaronder op
verschillende plaatsen tijdens de jaarlijkse
Dodenherdenking. Veel groepen collecteren ook
voor Jantje Beton of het Oranje Fonds en doen
mee aan NL Doet. De groepen onderhouden
verder contacten met de buurt en in de buurt
gevestigde (maatschappelijke) organisaties en
verzorgen specifieke activiteiten voor de
buurtkinderen.
Veel groepen zijn aangesloten bij de Ooievaarspas om scouting voor kinderen met ouders met
een kleine beurs ook toegankelijk te maken.
Meer informatie op denhaag.scouting.nl.

SCOUTS SCOREN BETER OP ‘LIFESKILLS’ DAN NIETSCOUTS

Nederlandse jongeren die lid zijn van Scouting
zijn lichamelijk actiever dan niet-scouts en gaan
bewuster om met de natuur. Ook op andere
onderdelen naar aspecten in de sociale
ontwikkeling scoren Scouting-leden hoger dan
jongeren die geen lid zijn. Scouts zijn behulpzamer, in hogere mate maatschappelijk
betrokken, doen vaker vrijwilligerswerk en
staan meer open voor andere culturen.

Zelf noemen scouts dat ze door hun ervaringen
bij Scouting zijn gegroeid in het samenwerken
met anderen, over meer leiderschapsvaardigheden beschikken, beter dingen kunnen
organiseren, zelfstandiger zijn geworden,
socialer en meer zelfvertrouwen hebben
gekregen. Dit zijn belangrijke componenten
voor een gezonde fysieke en mentale groei naar
volwassenheid.
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Scouting stelt zich ten doel om waarde toe te
voegen aan de samenleving door jongeren uit te
dagen zich persoonlijk te ontwikkelen en
daaraan veel plezier te beleven. Uit dit
onderzoek blijkt dat Scouting hierin slaagt als je
kijkt naar een aantal lifeskills waarop scouts
significant hoger scoren dan leeftijdsgenoten
die niet bij Scouting zitten.

meer dan 2 000 jongeren verzameld en
geanalyseerd van zowel Scouts als niet-Scouts.
SocStats is een onafhankelijk bureau dat is
gespecialiseerd in het meten van impact in
organisaties in de maatschappelijke sector.

NIEUW BRITS ONDERZOEK BEVESTIGT DAT
SCOUTING GEMEENSCHAPPEN VERSTERKT
Als Scouts we weten al dat Scouting sociaal
betrokken jongeren ontwikkelt – individuen die
nieuwsgierig, vriendelijk, gastvrij, actief,
veerkrachtig en buitengewoon uitgerust zijn
met vaardigheden voor het leven. Nu hebben we
bewijs om dit aan te tonen. Een nieuw
onderzoek heeft aangetoond, of beter gezegd
bevestigd, dat Scouting bij jongeren een sterke
betrokkenheid bij de gemeenschap ontwikkelt,
die een cultuur van nieuwsgierigheid en
acceptatie bevordert.
In opdracht van de Britse Scouting Associatie
zijn in de studie door SocStats gegevens van

De bevindingen zijn een inspirerende opfrisbeurt van waarom we doen wat we doen. Het
blijkt dat Scouting echt de wereld kan veranderen. Door een cultuur van nieuwsgierigheid
en acceptatie bij jongeren te creëren, versterkt
Scouting gemeenschappen en draagt het bij aan
een grotere sociale cohesie. Hier zijn een paar
hoogtepunten uit het rapport.
Impact op gemeenschap en integratie
In vergelijking met jongeren die niet bij
Scouting zitten, zijn Scouts:
 een derde vaker geneigd om een actieve rol
te spelen in hun gemeenschap;
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 een derde vaker geneigd om te helpen in hun
omgeving, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun lokale gemeenschap en
doen ze vrijwilligerswerk om anderen te
helpen;
 18 % vaker geneigd om nieuwsgierig te zijn
naar de wereld om hen heen; en
 12 % vaker geneigd om diversiteit in de
achtergronden en overtuigingen van anderen
te accepteren.
Lichamelijk en geestelijk welzijn
Het is niet verrassend dat Scouts 32% meer
geneigd zijn om fysiek actief te zijn in
vergelijking met jongeren die niet deelnemen
aan Scouting. Daarnaast vertonen Scouts ook
13% meer mentale veerkracht.
Vaardigheden voor het leven
Het onderzoek benadrukt ook hoe Scouting
vaardigheden ontwikkelt die van vitaal belang
zijn op de werkplek. In vergelijking met hun
niet-Scouting tegenhangers maken Scouts:
 17 % meer kans om leiderschapskwaliteiten
te tonen;
 11 % meer kans om betere probleemoplossers te zijn;
 19 % meer kans om emotionele intelligentie
te tonen;
 17 % meer kans om goed te kunnen werken
in teams.
Laten we deze resultaten goed gebruiken
Evenals als de British Scouts Association, hopen
we dat dit onderzoek meer jongeren en meer
vrijwilligers zal aanmoedigen om te
participeren in de maatschappij. Scouting heeft
zoveel te bieden, niet alleen voor individuen die
levensveranderende vaardigheden willen
ontwikkelen, vriendschappen willen sluiten en
toegang willen krijgen tot levensveranderende
mogelijkheden, maar ook voor lokale
gemeenschappen en de samenleving als geheel.
SCOUTING BESPAART NEDERLANDSE SAMENLEVING
JAARLIJKS 160 MILJOEN EURO
Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland
bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160
miljoen euro. Dit concludeert adviesbureau
voor duurzaam ondernemen Steward Redqeen
op basis van wetenschappelijk onderzoek en
interviews met respondenten. De inzet van
25 000 vrijwilligers heeft significant positieve
effecten op gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jongere leden
van Scouting Nederland (NB. Cijfers betrekking
op 2013).

Het onderzoek
De sociale en economische meerwaarde van de
jeugdactiviteiten van Scouting is volgens de
onderzoekers evident. Scouting heeft een
duidelijk pedagogisch kader en leert haar leden
verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen en
een leidende positie in te nemen. Ieder kind
heeft talenten en kan deze bij Scouting
ontdekken en ontwikkelen. Scouts beleven hun
activiteiten in de natuur en leren de natuur te
respecteren. Dit vormt de basis voor een
duurzame samenleving. Lichamelijke activiteit
in de natuur verbetert bovendien de
gezondheid en ontwikkelt sociale vaardigheden.

Onderzoek in cijfers
 Scouting bespaart de samenleving jaarlijks
160 miljoen euro. Dit is een combinatie van
de sociale impact die Scouting heeft op
jeugdleden en de inzet van vrijwilligers
 Daar bovenop staat Scouting garant voor 28
miljoen euro aan toegevoegde waarde
 Scouting betaalt jaarlijks 11 miljoen euro aan
belastingen. 3,7 keer het aan lokale subsidies
ontvangen bedrag
 Scouting ondersteunt circa 500 banen in de
economie; een multiplier van 12
 Vrijwilligers bij Scouting besteden gemiddeld
8 uur per week aan Scouting.
Neveneffect van miljoenen
Het primaire doel van Scouting is om jongens en
meiden wekelijks veel plezier te laten beleven
en een bijdrage te leveren aan de vorming van
hun persoonlijkheid. De maatschappelijke
impact die Scouting tegelijkertijd heeft is
enorm. De effecten van de Scoutingaanpak
vertalen zich rechtstreeks in verlaging van de
zorgkosten door verbeterde gezondheid, betere
kansen op de arbeidsmarkt door vermindering
van schooluitval en terugdringing van
criminaliteit. De inzet van vrijwilligers bespaart
bovendien veel loonkosten. Dit alles bij elkaar
becijfert Steward Redqueen op een totale
besparing van 160 miljoen euro op jaarbasis.
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Scouting en duurzame ontwikkeling
Scouting levert aan verscheidene werelddoelen
voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde
Naties een bijdrage. Een greep uit deze werelddoelen is op deze pagina weergegeven (vrije
interpretatie).
Scouting is buiten spelen en buiten
spelen is gezond. Uit onderzoek
blijkt dat scouts significant meer
buiten(sport)activiteiten ondernemen dan niet-scouts. Verder geldt
dat scouting geen reservebank kent.
Scouting hanteert de doorlopende
leerlijn, waarbij jeugdleden steeds
zelfstandiger worden en meer
verantwoordelijkheden krijgen. Ook
vrijwilligers krijgen via de Scouting
Academy de nodige tools om zich
persoonlijk te ontwikkelen.
Bij scouting is iedereen gelijk. Het
aanbod is geschikt voor jongens en
meisjes. Er wordt onderkend dat
minder meiden bij scouting zitten,
waarop initiatieven zijn genomen
om dit weer recht te trekken.
De scoutingwet zegt het al: “een
scout trekt er samen met anderen
op uit om de wereld meer leefbaar
te maken”. Scouting is maatschappelijk betrokken en zet zich in voor
een betere lokale leefomgeving.
Bij scouting wordt aandacht
besteed aan het zuinig omgaan met
energie en water, aan
afvalscheiding en tegengaan van
voedselverspilling onder meer via
het verdienen van insignes.
Binnen de mogelijkheden die
scouting heeft, wordt een bijdrage
geleverd om de ‘carbon footprint’ te
beperken bij zowel activiteiten /
evenementen als accommodaties /
kampeerterreinen in eigen beheer.
Scouting is samenwerken en
verbinden: binnen en tussen groepen
en regio’s, op landelijk niveau en met
(scouting)organisaties wereldwijd.
Leden worden gestimuleerd om op
internationale kampen te gaan voor
nieuwe vriendschappen voor het leven.
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