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Nieuwe organisatiestructuur Scouting Regio Roermond 
 
In deze moderne tijd is het vormen van een effectieve en efficiënte Regio in Scoutingland een grote 
uitdaging. De oude structuur en opzet, daterend uit de 60-er jaren zijn achterhaald door veranderde 
maatschappelijke waarden, toegenomen individualisme, moderne communicatiemethoden en 
middelen. 
 
 
Om tussen de groepen in de Regio een goed netwerk te verkrijgen waar deskundigheidsbevordering, 
regiospel en democratische processen goed kunnen gedijen is een nieuwe aanpak absoluut 
noodzakelijk. Tijd voor een efficiëntieslag. 
 
 



 

Organisatie structuur - Scouting Regio Roermond 

 

Document eigenaar: 
Versie / Status: 
Document Datum: 

Real Beckers 
1 (Finaal) 
2/21/2017 

 
4 / 27 

   

 

Begripsbepalingen 
 
Scouting groep: In dit document wordt met een Scouting groep een groep bedoeld die actief is 
binnen Scouting Regio Roermond 
 
Kaderlid: Een lid van Scouting Regio Roermond of een lid uit het kader van de Scouting groepen actief 
binnen Scouting Regio Roermond 
 
Afgevaardigde Scouting groep: Vertegenwoordiger die de belangen van de Scouting groep behartigt. 
Deze neemt namens de Scouting groep deel aan de Regio Raad en heeft stemrecht. 
 
Ondersteuner: Persoon of lid van de Regio die (op welke wijze dan ook) hand en span diensten 
verricht voor Scouting Regio Roermond. 
 
Werkplan: Een plan waarin we de werkzaamheden uiteen zetten waarin we op een termijn van een 
jaar aan zullen werken.  
 
Beleidsplan: Een plan waarin we de werkzaamheden op de lange termijn beschrijven en onze doelen 
en plannen uiteenzetten voor een periode van vier jaar.  
 
Regio bestuur: Is het dagelijks bestuur van de regio. Het bestuur bewaakt de continuïteit van 
Scouting Regio Roermond zowel financieel als operationeel. Het zet een gedegen vrijwilligersbeleid 
op. Behartigt de belangen van de Scouting groepen binnen het landelijk bestuurlijk niveau. 
Monitoren van deskundigheidsontwikkeling binnen de (Scouting groepen in de) regio valt onder de 
taken van het bestuur. Opzetten en monitoren van beleidsplan en werkplan 

 
Regio raad: Integraal overleg waarin het Regio bestuur en de Afgevaardigde Scouting groep van 
iedere Scouting groep binnen Regio Roermond zitting hebben. Dit overleg is openbaar en 
besluitvormend. (Gelijk aan opzet landelijke Raad). Regio Raad is twee keer per jaar: 
- Voor beschouwende regio raad: hierin presenteren we het werkplan voor het komende jaar 

en/of het beleidsplan voor de komende jaren. 
- Na beschouwende regio raad: hierin evalueren we het werkplan en/of het beleidsplan voor de 

afgelopen jaren. 
 
Regionaal groepsbegeleidersoverleg.  
Samengesteld uit: 
- Groepsbegeleiders van de groepen actief binnen Regio Roermond 
  
Contactpersoon werkgroep: deze persoon behartigt de belangen van een werkgroep en is de 
contactpersoon die communicatie binnen de werkgroep. Bij de spel werkgroepen en de werkgroep 
ondersteuning woont de contactpersoon ook het spel werkgroepen overleg bij. 
 
Spel werkgroepen overleg is een overleg tussen de contactpersonen van de spel werkgroepen en de 
werkgroep ondersteuning en de vrijwilligers coördinator. Er vindt overleg plaats over Spel 
activiteiten.  
 
Spel werkgroepen: De werkgroepen worden vertegenwoordigd door de vrijwilligers coördinator in 
het Bestuur. De diverse spel werkgroepen zijn: 
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- Werkgroep Bevers. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten (‘het spel’) voor de Bevers op 
regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

- Werkgroep Welpen. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten (‘het spel’) voor de Welpen 
op regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

- Werkgroep Scouts. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten (‘het spel’) voor de Scouts op 
regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

- Werkgroep Explorers. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten (‘het spel’) voor de 
Explorers op regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

- Werkgroep Roverscouts. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten (‘het spel’) voor de 
Roverscouts op regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

- Werkgroep Kader & Bestuur. Werkgroep van vrijwilligers die de activiteiten voor kader en 
bestuur op regionaal niveau initiëren en uitvoeren.  

 
Overige werkgroepen 
Werkgroepen die niet actief zijn met het organiseren van ‘Spel’, vallen onder de overige werkgroepen 
binnen Scouting Regio Roermond: 
- Werkgroep deskundigheidsontwikkeling: Samengesteld uit Praktijkcoach, Regio coaches en 

eventuele trainers. De werkgroep is verantwoordelijk voor het vergroten van kwaliteit en 
deskundigheidsontwikkeling en wordt in het Regio bestuur vertegenwoordigd door de 
coördinator deskundigheidsbevordering. 

- Werkgroep landelijke raad: Samengesteld uit de Afgevaardigde LR en diens vervanger(s) en 
kaderleden met interesse voor deze thematiek. De Werkgroep wordt binnen het Regio bestuur 
vertegenwoordigd door de Afgevaardigde LR of diens vervanger. 

- Werkgroep steunpunt Scouting Limburg: Samengesteld uit de Afgevaardigde SSL en diens 

vervanger(s) en kaderleden met interesse voor deze thematiek. De werkgroep wordt binnen het 

Regio bestuur vertegenwoordigd door de Afgevaardigde SSL of diens vervanger.  

- Werkgroep ondersteuning: Groep ondersteuners die hand en span diensten verrichten bij 

activiteiten van Scouting Regio Roermond. De werkgroep komt als groep niet bij elkaar maar 

ondersteuners zullen individueel of als samengestelde subgroep taken oppakken en uitvoeren. 

De werkgroep wordt in het Regio bestuur vertegenwoordigd door de vrijwilligers coördinator. 
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Organisatie 
Hieronder vind je een weergave van de samenstelling van Scouting Regio Roermond. In bijlage 1 vind 

je een organogram van de regio met daarin toegevoegd de bemensing. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Groepen Regio Roermond 
 
Regio raad 
Voor beschouwende regio raad 
tussen oktober en november  

 
Na beschouwende regio raad 
tussen februari en maart  
 
Deelnemers: 
- Afgevaardigde Scouting groep  

(1 stem per scouting groep) 
- Regio bestuur  

(1 stem per persoon) 
 
Overige deelnemers: 
- Leden werkgroepen 
- Afvaardiging RA13  
(zonder stemrecht) 
 
 
 
Regionaal groepsbegeleiders  
overleg 
 
Deelnemers: 
- Groepsbegeleiders groepen  

Scouting Regio Roermond 
- Werkgroep  

deskundigheidsontwikkeling 
 

Werkgroepen 
Spel werkgroepen: 
- Bevers, Welpen, Scouts, Explorers, Roverscouts, kader & bestuur, 

waterwerk en Ondersteuning 
 
Overige werkgroepen: 
- Deskundigheidsontwikkeling 
- Landelijke raad & Steunpunt Scouting Limburg 
- Communicatie 
- Overleg regio en admiraliteit (Voorzitter, vriwjilligerscoördinator 

en Afgevaardigde LR / SSL) 
 

Intern vindt er werkgroep overleg plaats. 
Frequentie vergaderen: Zo vaak als noodzakelijk om taken uit te 
kunnen oefenen. Deelnemers: leden van de werkgroep 

Spel Werkgroepen Overleg 
1. Vrijwilligers coördinator 
2. Contactpersoon Bevers 
3. Contactpersoon Welpen 
4. Contactpersoon Scouts 
5. Contactpersoon Explorers 
6. Contactpersoon Roverscouts  
7. Contactpersoon waterwerk 
8. Contactpersoon kader & bestuur 
9. Contactpersoon ondersteuning 
10. Regiobestuur (facultatief)  
 

Regio Bestuur 
1. Voorzitter 
2. Secretaris / Coördinator communicatie 
3. Penningmeester 
4. Vrijwilligerscoördinator 
5. Afgevaardigde LR 
6. Afgevaardigde SSL 
7. Coördinator deskundigheidsontwikkeling 
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Formele contactmomenten en vergaderbelasting 
Rol Contactmoment  Frequentie (per jaar) 

Afgevaardigde Scouting 
Groep 

Regio raad  
 

twee keer 

Groepsbegeleiders groepen 
Scouting Regio Roermond 

Regionaal groepsbegeleidersoverleg  twee keer 
 

Alle werkgroep leden Werkgroep overleg  zo vaak als nodig om de taken uit te 
kunnen voeren 

Werkgroep 
deskundigheidsontwikkeling:  

Regionaal groepsbegeleidersoverleg twee keer 

Contactpersonen  
spel werkgroepen en  
werkgroep ondersteuning 

Spel werkgroepen overleg 
 

twee keer 
 

Regio raad (genodigd) twee keer 

Regio Bestuurders Bestuursvergadering  zes keer (of meer indien nodig)  

regio raad twee keer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Regio bestuur 

Spel  

werkgroepen 

overleg 

Groepen binnen Scouting Regio Roermond 

Spel 

Werkgroep 

overleg 

Werkgroep overleg 

deskundigheidsbevordering 

Overleg Regio & Admiraliteit 

Werkgroep overleg LR en SSL 

Groepsbegeleiders overleg 

Werkgroep overleg communicatie 
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Functieprofielen 
 
In dit hoofdstuk worden de functieprofielen van de diverse rollen binnen de regio beschreven. Deze 
zijn gebaseerd op de functieprofielen zoals opgesteld door Scouting Nederland, welke te vinden zijn 
op link en link. 

 
 

Bestuurstaken 
Voor alle bestuurlijke functies binnen de regio gelden een aantal algemene voorwaarden: 

Vereist: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland. 

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen voor Scouting Regio Roermond. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.  

• Je bent bereid tijdens de activiteiten je Scouting uniform te dragen.  

• Je bent lid van Scouting Nederland 

• Je bent minimaal 24 Jaar 

• Je bent in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) 

• Je hebt beschikking over vergader technische, communicatieve- en organisatorische 

vaardigheden. 

• Je beschikt over de nodige scoutingervaring of bent bereid deze op te doen. 

• Je bent bereid jezelf en anderen iets bij te leren 

Gewenst: 

• Je dient affiniteit te hebben met het vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het 
bijzonder. 

• Je dient bereid te zijn om door middel van het volgen van cursussen en training, 
deskundigheid te vergaren. 

• Je hebt een klantgerichte en resultaatgerichte instelling. 
• Je kunt projectmatig werken. 
• Je hebt (bij voorkeur) ervaring als (bestuurs)lid binnen een regio. 

 

  

https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/scouting-academy/functieprofielen
https://www.scouting.nl/downloads/vrijwilligers/vrijwilligersbeleid-hrm/instroom/wervingsprofielen
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Profiel Voorzitter 

De voorzitter van Scouting Regio Roermond is één van de schakels tussen de landelijke organisatie, 
de regionale organisaties, de regiomedewerkers en de Roermondse scoutinggroepen. 

De voorzitter motiveert bestuursleden en weet het overzicht te houden over alle projecten en 
activiteiten die binnen de regio gaande zijn. Daarnaast bewaakt de voorzitter de richting die de 
vereniging op gaat zoals vastgelegd in het beleidsplan. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt beschikking over vaardigheden zoals coördineren, stimuleren, activeren, en 

delegeren van bestuurlijke activiteiten. 

• Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bezit "coaching" kwaliteiten. 

 

Kerntaken 

De kerntaken van de functie: 

• Deel uitmaken van het bestuur van Scouting Regio Roermond 

• Voorzitten bestuursvergadering en regio raad Scouting Regio Roermond 

• Verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie  

• Coördineert en bewaakt samen met de andere bestuursleden de uitvoering van het 

regiobeleid. 

• Verantwoordelijk voor het opstellen van het beleids- en werkplan, de begroting en het 

jaarverslag en communicatie hiervan. 

Aanstelling / benoeming 

• De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur aan de regioraad. 
• De voorzitter wordt benoemd door de regioraad voor een periode van 4 jaar met de 

mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging. 
• De verkiezing/benoeming mag niet samenvallen met die van vice voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. Deelname aan regionale en 
landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel Secretaris / Coördinator communicatie 

 

De voorzitter van Scouting Regio Roermond is één van de schakels tussen de landelijke organisatie, 

de regionale organisaties, de regiomedewerkers en de Roermondse scoutinggroepen. 

De voorzitter motiveert bestuursleden en weet het overzicht te houden over alle projecten en 

activiteiten die binnen de regio gaande zijn. Daarnaast bewaakt de voorzitter de richting die de 

vereniging op gaat zoals vastgelegd in het beleidsplan. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Kennis van het opstellen van agenda’s notulen, brieven en mailing. 

• Gebruik van office applicaties en andere gereedschappen om goede documenten op te 

stellen 

Kerntaken 

De kerntaken van de functie: 

• Deel uitmaken van het bestuur van Scouting Regio Roermond 

• Het notuleren van bestuursvergaderingen en regioraden en deze verslagen te verspreiden 

onder de belanghebbenden. 

• Het plannen van bestuurs- en regiovergaderingen en de daarbij behorende agenda’s. 

• Het verspreiden van memo’s en uitnodigingen van regio gebonden/landelijke evenementen 

naar de groepen en de desbetreffende speltakken. 

• Het up to date houden van de regio [email]adressen lijsten. 

• Opstellen en bijhouden van de regio jaarplanner 

• Onderhoudt contacten naar de andere regio’s en de landelijke Scoutingorganisatie. 

Aanstelling / benoeming 

• De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur aan de regioraad. 
• De voorzitter wordt benoemd door de regioraad voor een periode van 4 jaar met de 

mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging. 
• De verkiezing/benoeming mag niet samenvallen met die van vice-secretaris, voorzitter en 

penningmeester 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. Deelname aan regionale en 
landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel penningmeester 

De penningmeester de verantwoordelijke voor het financiële beheer en beleid van de regio. Hij zorgt 

voor een gezonde financiële huidhouding en bewaakt deze. De penningmeester draagt tevens zorg 

voor het contact met verzekeraars. 

 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• De penningmeester dient over een algemeen financieel inzicht te beschikken.  

• De penningmeester heeft ervaring of opleiding genoten m.b.t. financieel beheer.  

• De penningmeester is integer, klantgericht en communicatief vaardig. 
 

Kerntaken 

De kerntaken van de functie: 

• Verantwoordelijkheid dragen voor het financiële beheer en beleid van de regio.  

• Ondersteunen, indien gevraagd/gewenst, van groepen in de contacten op financieel gebied.  

• Zorg dragen voor een goede financieel administratieve organisatie.  

• Toezicht houden op het beheer van de geldmiddelen door budgethouders. Controleert en 

begeleidt begrotingen regioactiviteiten.  

• Zorgen voor de contributie-inning van de groepen voor zowel regio als steunpunt.  

• Maken van de begroting en een financieel jaarverslag. 

Functioneren als contactpersoon verzekeringen en andere financiële zaken. 

Aanstelling / benoeming 

• De kandidaat kan worden voorgedragen door het regiobestuur aan de regioraad. 
• De voorzitter wordt benoemd door de regioraad voor een periode van 4 jaar met de 

mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging. 
• De verkiezing/benoeming mag niet samenvallen met die van vice-penningmeester, voorzitter 

en secretaris. 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. Deelname aan regionale en 
landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel vrijwilligerscoördinator 

De vrijwilligerscoördinator maakt deel uit van het bestuur van Scouting Regio Roermond. In zijn 

functie rapporteert de vrijwilligerscoördinator aan het bestuur over de gang van zaken rondom 

regionale activiteiten. De coördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van een gedegen 

vrijwilligersbeleid.  

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bezit "coaching" kwaliteiten. 

• Je beschikt over een ruim netwerk binnen de groepen van Scouting Regio Roermond. 

Kerntaken 

• Deel uitmaken van het bestuur van Scouting Regio Roermond. 

• Het opzetten van spel werkgroepen overleg en voorzitten hiervan. 

• Ondersteunen van de werving van vrijwilligers ten behoeve van bemensing werkgroepen. 

• Faciliteren in het uitgeven van erkenningstekens in groepen binnen de regio.  

• Het implementeren van het vrijwilligers beleid, waaronder het waarderingsbeleid, email 

beleid etc. 

• De kwaliteit verbeteren van de activiteiten binnen Scouting Regio Roermond.  

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Jaarlijks word 2 of 3 keer een spelwerkgroep contactpersonen 
overleg georganiseerd. Het organiseren van het spel werkgroepen overleg kost zo’n 4-6 uur. 
Deelname aan de regio raad 2 keer per jaar waarbij 2 uur voorbereidingstijd vereist is.  
 
De vrijwilliger coördinator bezoekt jaarlijks een of meerdere regionale activiteiten wat zo’n 2 uur per 
activiteit in beslag neemt. Op landelijk niveau worden Vrijwilligers bijeenkomsten georganiseerd. 
Deelname aan overige regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel afgevaardigde LR 

 

Het lid van de Landelijke raad komt uit de regio, maar het lid functioneert in de Landelijke raad 

zonder last of ruggespraak. Om een goed lid van de raad te zijn, is een algemene kennis van het 

reilen en zeilen van de vereniging noodzakelijk, want het gaat in de raad om het totaal van onze 

vereniging.  

Het lid van de Landelijke raad is tevens bestuurslid van de regio die hem gekozen heeft. Het is 

mogelijk dat een Landelijk raadslid reeds een functie in het regiobestuur had en deze combineert. 

Belangrijk is in ieder geval dat het raadslid in het regiobestuur actief betrokken is bij de gang van 

zaken in de regio en de groepen.  

De regio is de brug tussen de groepen en het landelijke niveau. Het regiobestuur moet zaken die in 

de groepen leven, doorspelen naar het landelijk niveau en het regiobestuur moet de grote lijnen van 

het beleid zoals de Landelijke raad die vaststelt vertalen naar de regio en de groepen. 

Dat is een taak en een verantwoordelijkheid van het regiobestuur als totaal en dus niet uitsluitend de 

verantwoordelijkheid van het Landelijk raadslid. Het Landelijk raadslid is geen zetbaas van het 

landelijke niveau die in de regio even komt vertellen hoe het moet, net zomin als hij op het landelijke 

niveau een voorpost van de regio is.  

Voor meer informatie, zie ook de handleiding landelijke raad op de site van SN. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je bent bereid om afstanden af te leggen voor het bijwonen van de diverse landelijke 

bijeenkomsten 

• Je hebt de capaciteit om het standpunt van de regio te vertolken naar de landelijke raad. 

Kerntaken 

• Deel uitmaken van het bestuur van Scouting Regio Roermond 

• Informeren van de regio (bestuur en regioraad) over lopende zaken op landelijk niveau 

• Stimuleren van het landelijk beleid in de regio 

• Luisteren naar de geluiden over het scouting spel binnen de regio en namens de regio 

voorstellen doen bij het landelijke bureau 

• Bijwonen van vooroverleg landelijke raad bij het steunpunt 

• Bijwonen van de landelijke raden. 

• Deelnemen aan commissies binnen de LR (optioneel) 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. 2 landelijke raden per jaar (1 
dag in Zeewolde), 2 vooroverleggen landelijke raad bij het steunpunt. Eventuele commissie 
vergaderingen. Deelname aan regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel afgevaardigde SSL  

Steunpunt Scouting Limburg (SSL) is de provinciale organisatie in de Provincie Limburg die het ‘Spel 

van Scouting’ systematisch bevordert en versterkt. Het SSL biedt de regio’s, groepen en vrijwilligers, 

op basis van de grondbeginselen van Scouting, de mogelijkheden het beste uit zichzelf te kunnen 

halen door ontwikkeling, gericht op persoon, functie en organisatie te optimaliseren. Het SSL legt 

verbinding tussen vrijwilligers en andere organisaties. Dit zodanig dat een groter aantal jeugdigen en 

jongeren onder afnemende begeleiding zelfstandiger worden en volwaardig kunnen participeren in 

onze maatschappij.  

Voor al de werkzaamheden geldt het principe 'VOOR vrijwilligers, DOOR vrijwilligers.' 

 

Als afgevaardigde vanuit de regio Roermond neem je plaats in het algemeen bestuur van het SSL. In 

dit bestuur behartig je de belangen van de regio, maar zorg je ook voor een goed functionerend 

steunpunt. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je wordt door de regioraad benoemd tot afgevaardigde Steunpunt Scouting Limburg 

Kerntaken 

• Deel uitmaken van het bestuur van Scouting Regio Roermond 

• Informeer de regio (bestuur en regioraad) over lopende zaken op het steunpunt 

• Stimuleer deelname aan provinciale activiteiten 

• Luister naar de geluiden over het scouting spel binnen de regio en doe namens de regio 

voorstellen bij het steunpunt 

• Woon Algemeen Bestuursvergaderingen bij (ongeveer 6 per jaar) 

• Woon Thema vergaderingen bij (ongeveer 4 per jaar) 

• Neem eventueel deel aan commissies binnen de LR 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. 
 
SSL: 

• 6 vergaderingen Algemeen Bestuur + voorbereidingstijd 

• 4 themavergaderingen + voorbereidings- en na bereidingstijd 

• Commissie vergaderingen 
 
Deelname aan verdere regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel coördinator deskundigheidsontwikkeling 

Het coördineren en werkzaamheden organiseren van het regionaal trainingsteam voor wat betreft 

de deskundigheidsbevordering van de direct en niet-direct leidinggevenden en bestuurders van de 

Scoutinggroepen binnen de regio. De coördinator maakt deel uit van het regionaal trainingsteam. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor bestuursleden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Beleidsmatig en planmatig kunnen denken en werken.  

• Dient bereid te zijn, om door middel van cursussen en training, deskundigheid te vergaren.  

• Ervaring en deskundig op het gebied van trainingen; bij voorkeur binnen Scouting.  

• Beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  

• Ervaring in een coördinerende functie.  

• In teamverband kunnen werken. 

 

Kerntaken 

De kerntaken van de functie: 

• Ondersteunen en implementeren van Scouting Academy binnen Scouting Regio Roermond.  

• Is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie en uitvoering van het trainings- en 

ondersteuningsbeleid van de regio.  

• Zit vergaderingen voor van het trainingsteam.  

• Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medewerkersbeleid in het regionaal trainings- 

en ondersteuningsteam.  

• Is verantwoordelijk voor het budget van het regionaal trainingsteam.  

• Is verantwoordelijk voor een vraag gestuurd trainingsaanbod.  

 

Indicatie tijdsbesteding 

Er worden 6 of meer bestuursvergaderingen per jaar georganiseerd. Voorbereiding voor deze 
bestuursvergaderingen is 2-4 uur. Deelname regio raad 2 keer per jaar. Functie gerelateerde 
activiteiten: 3 – 4 uur per week 
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Werkgroepen 
Voor alle werkgroep functies binnen de regio gelden een aantal algemene voorwaarden: 

Vereist: 

• Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. 

• Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland. 

• Je bent communicatief en sociaal vaardig.  

• Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen voor Scouting Regio Roermond. 

• Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te kwalificeren en je te blijven ontwikkelen.  

• Je bent bereid tijdens de activiteiten je Scouting uniform te dragen.  

• Je bent lid van Scouting Nederland 

• Je bent in het bezit van een VOG (Verklaring omtrent Gedrag) 

• Je hebt beschikking over vergader technische, communicatieve- en organisatorische 

vaardigheden. 

• Je beschikt over de nodige scoutingervaring of bent bereid deze op te doen. 

Gewenst: 

• Je dient affiniteit te hebben met het vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het 
bijzonder. 

• Je hebt een klantgerichte en resultaatgerichte instelling. 
• Je kunt projectmatig werken. 
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Profiel contactpersoon spel werkgroep 

De spel werkgroepen staan borg voor een leuk en uitdagende activiteiten waarmee de 

jeugdleden/kaderleden de kans krijgen zich te ontwikkelen. Regioactiviteiten geven jeugdleden de 

kans om kennis te maken met de diversiteit van Scouting door het ontmoeten van andere 

Scoutinggroepen en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten, dan je in je groep kunt 

doen. Voor kaderleden vormen deze activiteiten een regionaal netwerkplatform.  

Als contactpersoon spel werkgroep vervul je een spilfunctie vanuit de regio bij de organisatie van 

regioactiviteiten voor één of meer speltakken. Je inventariseert de behoefte naar activiteiten binnen 

de groepen in de regio. Op basis van deze behoefte, organiseer je samen met een team een of 

meerdere regio activiteiten. Als contactpersoon woon je overleg bij tussen de werkgroepen en het 

bestuur, waarin je samen de activiteiten evalueert en samen de kwaliteit verbetert. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt affiniteit met de speltak waarvoor je contactpersoon bent 

• Je hebt (bij voorkeur) een groot netwerk binnen jouw speltak én de groepen in de regio 

Kerntaken 

• Het inventariseren van de behoefte van groepen aan regioactiviteiten en het stimuleren van 

deelname van groepen aan deze regioactiviteiten. 

• Overleg met andere contactpersonen en het bestuur in het spel werkgroepen overleg. 

• Initiëren van werkgroepenoverleg. 

• Het coördineren, organiseren en evalueren van regioactiviteiten voor jeugdleden. Dit doe je 

samen met andere spelwerkgroep leden, (bege)-leiding en/of roverscouts van de groepen. 

• Bewaken van de kwaliteit van de regioactiviteiten. 

• Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team. 

Indicatie tijdsbesteding 

De tijdsbesteding van de contactpersoon spel werkgroep varieert in de tijd. Vlak voor een 

regioactiviteit ben je meestal meer met deze taak bezig dan in een periode tussen verschillende 

regioactiviteiten. 

Twee keer per jaar wordt er een spel werkgroepen overleg georganiseerd. Eventuele deelname aan 

regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd.  
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Profiel contactpersoon waterwerk 

De spel werkgroepen staan borg voor een leuk en uitdagende activiteiten waarmee de 

jeugdleden/kaderleden de kans krijgen zich te ontwikkelen. Regioactiviteiten geven jeugdleden de 

kans om kennis te maken met de diversiteit van Scouting door het ontmoeten van andere 

Scoutinggroepen en het doen van grotere en meer uitdagende activiteiten, dan je in je groep kunt 

doen. Voor kaderleden vormen deze activiteiten een regionaal netwerkplatform.  

De contactpersoon waterwerk vormt het contactpunt tussen Scouting Regio Roermond en 

Admiraliteit RA13.  

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt (bij voorkeur) een groot netwerk binnen de admiraliteit. 

• Je bent op de hoogte van de lopende zaken vanuit de admiraliteit op het gebied van 

activiteiten. 

Kerntaken 

• De contactpersoon waterwerk vormt de link tussen de Admiraliteit RA13 en Regio 

Roermond.  

• Deelnemen aan het spel werkgroepen overleg. 

• Delen en overleggen van jaarprogramma’s Regio Roermond en Admiraliteit RA 13 met 

vrijwilligers coördinator. 

Indicatie tijdsbesteding 

De tijdsbesteding van de contactpersoon waterwerk bestaat uit het twee keer per jaar bijwonen het 

spel werkgroepen overleg. Deelname aan regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel contactpersoon ondersteuning 

De werkgroep ondersteuning zorgt voor ondersteuning bij activiteiten die binnen de regio ontplooit 

worden. Regioactiviteiten geven jeugdleden de kans om kennis te maken met de diversiteit van 

Scouting door het ontmoeten van andere Scoutinggroepen en het doen van grotere en meer 

uitdagende activiteiten, dan je in je groep kunt doen. Voor kaderleden vormen deze activiteiten een 

regionaal netwerkplatform.  

Als contactpersoon ondersteuning vervul je een spilfunctie vanuit de regio bij de ondersteuning van 

regioactiviteiten voor één of meer speltakken. Op basis van de behoefte van de andere spel 

werkgroepen bied je ondersteuning bij de activiteiten. Als contactpersoon woon je overleg bij tussen 

de spel werkgroepen en het bestuur, waarin je samen de activiteiten evalueert en samen de kwaliteit 

verbetert. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt affiniteit met het oppakken van ondersteunde rollen 

• Je hebt (bij voorkeur) een groot netwerk binnen de groepen in de regio 

Kerntaken 

• Inventarisatie van poel aan vrijwilligers Scouting Regio Roermond. 

• Juiste bemensing zoeken ter ondersteuning bij regioactiviteiten. 

• Het inventariseren van de behoefte van groepen aan regioactiviteiten en het stimuleren van 

deelname van groepen aan deze regioactiviteiten. 

• Overleg met andere contactpersonen en het bestuur in het spel werkgroepen overleg. 

• Bewaken van de kwaliteit van de regioactiviteiten. 

• Inzetten voor het verbeteren van het eigen functioneren en dat van het team. 

Indicatie tijdsbesteding 

De tijdsbesteding van de contactpersoon ondersteuning varieert in de tijd. Bij het bieden van 

ondersteuning van een regioactiviteit ben je meestal meer met deze taak bezig dan in een periode 

tussen verschillende regioactiviteiten. 

Twee keer per jaar wordt er een spel werkgroepen overleg georganiseerd. Eventuele deelname aan 
regionale en landelijke activiteiten vraagt extra tijd. 
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Profiel praktijk coach 

Om de praktijkbegeleider te begeleiden, te ondersteunen en om de kwaliteit van het ontwikkelen en 

vaststellen van competenties te waarborgen, zijn op regioniveau praktijkcoaches actief. De 

praktijkcoach zorgt voor de opleiding en begeleiding van praktijkbegeleiders en ondersteunt hen in 

de praktijk. De praktijkcoach stelt, samen met de praktijkbegeleider, vast of een leidinggevende 

beschikt over alle voor de functie benodigde competenties om zodoende leiding te kunnen 

kwalificeren als leidinggevende of teamleider. 

Binnen de regio werk je als praktijkcoach samen met de andere praktijkcoaches, de 

verantwoordelijke voor deskundigheidsbevordering van de regio en de trainers. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt beschikking over vaardigheden zoals coördineren, stimuleren, activeren, en delegeren 

van bestuurlijke activiteiten. 

• Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bezit "coaching" kwaliteiten. 

• Communicatief en sociaal vaardig is. 

• Beleidsmatig en planmatig kan werken en denken. 

• Mogelijkheden heeft om groepen in de regio te bezoeken. 

• Affiniteit heeft met vrijwilligerswerk, met Scouting in het bijzonder. 

• Telefonisch en per e-mail bereikbaar is. 

 

Kerntaken 

De kerntaken van de functie: 

• Coördineert en bewaakt samen met de coördinator deskundigheidsbevordering de 

uitvoering van het beleid. 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van taken betreffende de taak van praktijkcoach zoals 

beschreven in het profiel van Scouting NL 

 

Indicatie tijdsbesteding 

• 3 a 4 uur per week. 
• Deelname aan diverse vergaderingen en forumdagen Scouts Academy 
• Deelname aan Regionaal Groepsbegeleiders overleg 
• Optioneel regioraad 
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Profiel Regio coach  

Stimuleren van groepen bij het versterken van hun groep. Je werkt volgens een methodiek met 
onder andere een intake bij de groep, onderzoek bij de leden en ouders van de groep en de 
begeleiding van de groep bij het opstellen van een plan om wat goed gaat te behouden en wat de 
aandacht verdient te ontwikkelen.   

Eventueel samen met een senior coach (SN) verzorg je een traject zodanig dat deelnemers aan de 
werkbijeenkomsten plezier en uitdaging ervaren; een groep professioneel functioneert en plezier 
beleeft in de samenwerking; een groep juist en adequaat wordt bestuurd en de regionale/landelijke 
besturing en organisatie wordt geborgd; de 'toegevoegde' waarde van Scouting met plezier wordt 
beleefd, door de deelnemers en de leidinggevenden van de groep.   

De coördinator deskundigheidsontwikkeling binnen de regio je eerste aanspreekpunt, die je op zijn 
beurt kan faciliteren (via SN) met intervisie en uitwisseling van kennis. 

Functie eisen  
Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je beschikt over goede contactuele eigenschappen en bezit "coaching" kwaliteiten.  
• Je kunt beleidsmatig en planmatig werken en denken.  
• Je hebt mogelijkheden om groepen in de regio te bezoeken.  
• Je bent telefonisch en per e-mail bereikbaar.  
• Je hebt HBO-denkniveau + een training effectief leidinggeven of bijvoorbeeld Gilwell.   
• Je hebt aantoonbare competenties als bestuurder of bereid en in staat deze te ontwikkelen.  
• Je hebt aantoonbare ervaring met betrekking tot het faciliteren van groepsprocessen.   

Kerntaken  
De kerntaken van de functie:  

• Bewaakt met coördinator deskundigheidsbevordering de uitvoering van het beleid.  
• Verantwoordelijk uitvoering van taken betreffende de taak van Regiocoach zoals beschreven 

in het profiel van Scouting NL.  
• Je bent inhoudelijk verantwoordelijk en je bent mede verantwoordelijk voor de logistieke en 

facilitaire zaken rond de organisatie en uitvoering van Groepsontwikkeling.   

Aanstelling / benoeming  
• De Regiocoach wordt benoemd door het regiobestuur voor een periode van 4 jaar met de 

mogelijkheid tot maximaal 2 keer een verlenging.  
 
Indicatie tijdsbesteding  

• Gemiddeld per traject in totaal 24 uur: intake (4 uur), voorbereiding werkbijeenkomst (4 
uur), uitvoering werkbijeenkomst (8 uur) en nazorg werkbijeenkomst (8 uur). Nazorg en 
controle bij groepen is afhankelijk van succes en voortgang van Groepsontwikkeling bij die 
groepen.  

• Het aantal trajecten dat je als Senior coach kunt uitvoeren is afhankelijk van het aantal 
contract uren.   

• Tijdsbesteding onafhankelijk van het aantal trajecten: landelijke bijeenkomsten (8 uur), eigen 
deskundigheidsbevordering (minimaal 16 uur), regio gerelateerde zaken zoals overleg, 
regioraad e.d.(16 uur) en team overstijgende zaken (n.o.t.k.).  

• Deelname aan diverse vergaderingen en forumdagen. 
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Profiel trainer 

 
Leidinggevenden vormen samen met jeugdleden de basis van de Vereniging Scouting Nederland. 
Binnen iedere Regio behoren een aantal trainers voor de diverse speltakken voor het geven van de 
introductie en de start- en programmatrainingen aanwezig te zijn. 
 
De trainer stelt zich beschikbaar om in overleg met de door medewerkers van het Steunpunt 
Scouting Limburg georganiseerde avonden de introductie of start- en programmatrainingen te geven 
binnen de Regio. Indien noodzakelijk kan een trainer worden gevraagd in clusterverband 
trainingsavonden te verzorgen in omringende Regio’s. 
 
Als trainer vervul je binnen de regio een spilfunctie bij de deskundigheidsontwikkeling van 

vrijwilligers op groeps- en/of regioniveau 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je dient voldoende kennis te bezitten betreffende de te behandelen cursusmaterie. 

 

Kerntaken 

• Het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van leeractiviteiten, c.q. workshops en trainingen 
voor leidinggevenden en/of andere vrijwilligers op groeps- en regioniveau. Dit doe je samen 
met de andere trainers van je team. 

• Het begeleiden van het leerproces van deelnemers tijdens workshops en trainingen. 

• Het vaststellen van ontwikkelde (deel)competenties waarop de workshop of training is 
gericht.  

• Uitvoeren van functie gebonden en organisatorische taken en activiteiten (zoals het 
deelnemen aan teambijeenkomsten en andere regionale en landelijke bijeenkomsten). 

 

Indicatie tijdsbesteding 

De tijdsbesteding van een trainer varieert in de tijd. Vlak voor en tijdens een workshop of training 
ben je meestal meer tijd kwijt dan in de tussenliggende periodes. Ook is de tijdsbesteding afhankelijk 
van het aantal workshops en trainingen dat je jaarlijks geeft. Daarnaast vraagt deelname aan 
regionale en eventueel landelijke bijeenkomsten van Scouting Academy tijd. 
Houd rekening met een tijdsbesteding van minimaal 4 á 5 uur per week 
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Profiel lid werkgroep Landelijke Raad en  Steunpunt Scouting Limburg 

Het doel van deze werkgroep is om een klankbord te vormen voor de afgevaardigden in het AB van 

het steunpunt en in de landelijke raad. Uit deze groep wordt ook een plaatsvervangend lid Landelijke 

Raad en eventueel ook voor het AB van het steunpunt gekozen. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Kennis hebben van ontwikkelingen in de groepen 

• Kennis willen nemen van ontwikkelingen op provinciaal niveau 

• Kennis willen nemen van ontwikkelingen op landelijk niveau 

Kerntaken 

• Deelnemen aan vooroverleg landelijke raad 

• Deelnemen aan vooroverleg SSL-Beraad 

• Advies geven aan de afgevaardigden over te nemen beslissingen. 

Indicatie tijdsbesteding 

Er zal minimaal 2 keer per jaar vergaderd worden, daarnaast kunnen er nog incidentele 

vergaderingen plaatsvinden, indien nodig 
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Profiel vertrouwenspersoon 

De vertrouwenspersoon wordt aangesteld voor het oplossen van conflicten binnen regio en 

regionale groepen. De vertrouwenspersoon functioneert als meldpunt en kan bij ernstige 

probleemgevallen ook Scouting Nederland inschakelen via het algemene meld nummer. 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je kunt jezelf uitermate goed beheersen. 

• Je kunt een discussie leiden en als objectieve derde een gesprek ingaan. 

• Je kent scouting als organisatie en weet waar je terecht kunt bij problemen. 

• Je zoekt samen met de klager/klaagster naar een oplossing voor het probleem. 

• Je hebt een goed netwerk binnen de regio. 

Kerntaken 

• Bereikbaar voor problemen per email. 

• Geschillen en problemen bespreekbaar maken. 

• Samen met de betrokkenen tot een passende oplossing komen. 

Indicatie tijdsbesteding 

Deze functie belast je alleen in tijd als er zich een probleem voordoet. Voor een klein probleem kun 

je 1-4 uur werk verwachten echter bij ernstige zaken kan de belasting incidenteel omhoog schieten. 
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Profiel lid werkgroep Communicatie 

Op aansprekende wijze profileren/promoten van de regio binnen de groepen 
Je coördineert de realisatie van posters van evenementen in de regio huisstijl 
Je verzorgt de input voor de website naar de webmaster. 
De communicatiecoördinator verzorgt in overleg met de organisatie persberichten voor de regionale 
media.  
 
Je onderhoudt contacten met de groepen in de regio en zorgt voor een actueel 
(email)adressenbestand downloads vanuit SOL. 
 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je bent zelfstandig, creatief en werkt graag in teamverband. 

• Je beschikt over een vlotte pen. 

• Je bent een spin in het web die overzicht weet te behouden  
 

Kerntaken 

Binnen deze commissie vervul je op zijn minst een van onderstaande taken: 

• Je ondersteund bij het ‘levend houden’ van de content van de website.  

• Je ondersteund bij het opzetten van posters voor activiteiten binnen de regio.  

• Je ondersteund bij het opzetten van brieven en dergelijke voor versturen binnen de regio.  

Indicatie tijdsbesteding 

Voor de overweging tot het aanvaarden van de functie is ongeveer 3 uur per week nodig. 
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Profiel lid werkgroep Ondersteuning  

 

Functie eisen 

Buiten de algemene eisen voor werkgroep leden zijn er nog aanvullende eisen: 

• Je hebt bij voorkeur een groot netwerk binnen Scouting Regio Roermond en/of de 

Admiraliteit RA 13. 

• Je bent ingeschreven lid van een van de onderliggende groepen binnen Scouting Regio 

Roermond. 

Kerntaken 

• Je verleent hand en span diensten bij activiteiten georganiseerd binnen Scouting Regio 

Roermond. 

Indicatie tijdsbesteding 

De benodigde tijd is geheel afhankelijk van het aantal activiteiten en de aard van de activiteit 
waarvoor de dienst wordt geleverd. De tijdsbelasting voor een ondersteunend lid kan daarmee door 
het lid zelf worden bepaald. 
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Bijlage1: Organogram Samenstelling Regio Roermond 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groepen binnen Scouting Regio Roermond 

Regio bestuur 

Voorzitter: Real Beckers 
Secretaris: Jac Smeets 
Penningmeester: Lambert Smeets 

Afgevaardigde Landelijke raad: Joep van Dooren 
Afgevaardigde SSL: Joep van Dooren 
Vrijwilligers coördinator: Ron van Kessel 

Deskundigheidsbevordering: Real Beckers 
 
 

Contactpersonen Spel 

werkgroepen 

Vrijwilligers  

coördinator: Ron van Kessel 

Contactpersonen 

Bevers: Stacey Wetzels 

Welpen: Evelyn Note 

Scouts: Perry Heynen 

Explorers: Armand Lahaije 

Roverscouts: Dick Wiggers 

Waterwerk: Geert-Jan Heldens 

Kader&bestuur: Kim Donners 

Ondersteuning: Vacature 

Werkgroep 

deskundigheidsbevordering 

Coördinator deskundigheids- 

bevordering: Real Beckers 

Regiocoaches: Vacature 

Praktijkcoaches: Vacature groepen 

Trainers: Vacature 

 

Werkgroep 

Communicatie 

Coördinator 

communicatie: Jac Smeets 

Lid: Joep van Dooren 

Lid: Armand Lahaije 

Lid: Ron van Kessel 

 

 

Werkgroep  

SSL 

Afgevaardigde 

SSL: Joep van Dooren 

Vervanger afgevaardigde 

SSL: Vacature 

Geïnteresseerden regio  

en RA13  

 

 

Werkgroep  

Landelijke raad 

Afgevaardigde landelijke 

raad: Joep van Dooren 

Vervanger afgevaardigde  

landelijke raad: Vacature 

Geïnteresseerden regio 

en RA13 

 

 

 


