Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland.
Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt
ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten
voor jongeren.
Waterscouting Tjerk Hiddes te Harderwijk is aangesloten bij Scouting Nederland.
Tjerk Hiddes heeft 110 leden en is van plan verder te groeien.
Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe
uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om in Harderwijk betekenisvol te zijn voor
de ontwikkeling van kinderen? Vind je het leuk om, samen met andere vrijwilligers,
iets op te bouwen in je eigen buurt? Ben je bovendien een paar uur in de week
hiervoor beschikbaar, dan zijn wij op zoek naar jou!

Groepsbegeleider M/V (vrijwillig)
Praktijkbegeleider M/V (vrijwillig)
Leiding piraatjes M/V (vrijwillig)

De groepsbegeleider zit in het groepsbestuur als ‘vertegenwoordiging’ van de teams en onderhoudt de contacten tussen het
bestuur, de praktijkbegeleider en de leidingteams.
Wat doet de groepsbegeleider?
•
Je houdt je bezig met de werving van nieuwe leiding en de bezetting van de teams, maar ook met de relaties tussen de
leidinggevenden en je zet je in als er zaken niet lekker lopen. Kortom het aanspreekpunt binnen het bestuur voor
vrijwilligersbeleid van de groep.
•
Je zit in het groepsbestuur als 'vertegenwoordiging' van de teams en onderhoudt de contacten tussen het bestuur. Je bent
de aanjager van het vrijwilligersbeleid binnen het bestuur, je hebt de signaal functie voor aanpassingen en verbeteringen
van vinden, binden, boeien en laten groeien van alle kaderleden en bestuur.
•
Je bent wekelijk ongeveer 4 uur bezig met de begeleiding van de leiding en bestuur. Daarnaast vraagt deelname aan
regionale en eventueel landelijke activiteiten en bijeenkomsten tijd.
Belangrijk:
•
Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
•
Je bent minimaal 23 jaar of ouder.
•
Je bent lid (of bereidt dat te worden) van Scouting Nederland
•
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
•
Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Wij bieden:
•
Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
•
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
•
Het opdoen van veel nieuwe contacten
•
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via secretariaat@tjerkhiddes.nl

Je bent de begeleider van 12 vrijwilligers die zich als leidinggevende inzetten voor het organiseren van activiteiten met
jeugdleden van Tjerk Hiddes. Je bent goed op de hoogte van de activiteitenprogramma’s in de groep en je coacht leidingteams
in het versterken van hun deskundigheid om goede activiteiten voor en met jeugdleden te organiseren.
Wat doet de praktijkbegeleider?
•
Bewaken van de kwaliteit van de activiteitenprogramma’s en de deskundigheid van leidinggevenden en leidingteams.
•
Leidinggevenden stimuleren hun kwaliteiten in te zetten, zich te kwalificeren en hierin te blijven ontwikkelen.
•
Coachen van leidingteams om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren.
•
Vaststellen en registreren van deelkwalificaties van leidinggevenden.
•
Contact onderhouden met de praktijkcoach van de regio om de trainingsbehoefte van leidinggevenden in kaart te brengen
en samen de eindkwalificatie voor leidinggevenden vast te stellen (de praktijkcoach ondersteunt jou bij het invullen van je
rol als praktijkbegeleider).
•
Afstemmen van de deskundigheidsontwikkeling van de leidinggevenden en de teams met de groepsbegeleider (de
groepsbegeleider is lid van het groepsbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de leidingteams).
Belangrijk:
•
Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
•
Je bent minimaal 18 jaar.
•
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
•
Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inschatting tijdsbelasting:
•
Circa 4 uur per week
Wij bieden:
•
Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
•
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
•
Het opdoen van veel nieuwe contacten
•
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via secretariaat@tjerkhiddes.nl

Je bent leid(st)er van een groep van 10-15 kinderen en organiseert hiervoor wekelijks Scoutingactiviteiten. Dit zijn activiteiten
die zich kenmerken door samenspel en uitdaging met hierin een bijzondere plek voor buitenleven. Activiteiten binnen Scouting
zijn veelzijdig en afwisselend.
Wat doet een leid(st)er?
•
Maakt, bereidt voor en evalueert – met de overige teamleden - wekelijkse programma’s voor de groep kinderen.
•
Voert deze programma’s uit
•
Maakt, bereidt voor en neemt deel – met de overige teamleden – aan weekendkamp(en)
•
Begeleidt jeugdleden in hun persoonlijke ontwikkeling
•
Zet zich ook in om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren, onder andere door het volgen van trainingen.
•
Neemt deel aan het overleg binnen de groep met de overige vrijwilligers.
Belangrijk:
•
Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
•
Je bent minimaal 18 jaar.
•
Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.
•
Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
Inschatting tijdsbelasting:
•
Circa 3 à 4 uur per week (inclusief de overleggen en voorbereidingen)
•
1 à 2 weekendkampen per jaar (1 overnachting per kampje)
Wij bieden:
•
Een inspirerende functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.
•
Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers
•
Het opdoen van veel nieuwe contacten
•
De mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen via secretariaat@tjerkhiddes.nl

