Kernwaardes Scouting Tarcisius Ede
Een inspiratie voor een positief werkende groep

1 Vooraf
Scouting Tarcisius is een bloeiende en dynamische vereniging. De groep bestaat anno 2017
uit zo’n 150 kader en jeugdleden die met elkaar het scoutingspel spelen. Ieder lid is voor
onze groep waardevol en mag zijn wie hij is. Juist de grote diversiteit van personen, de
verschillende achtergronden vanuit gezin, religie en cultuur maken binnen onze groep de
dynamiek mogelijk waarbij leden van jongs af aan waardering krijgen voor verschil.
Het grootste gedeelte van de kaderleden van de groep is doorgegroeid van jeugdlid naar
kaderlid. De waardes en normen die bestaan zijn als het ware met de paplepel ingegoten.
Dat betekent dat gebruiken er soms in sluipen, regeltjes er altijd al waren en dat het
bewustzijn van “waarom doen we wat we doen” kan verdwijnen. Het met elkaar bespreken
daarvan maakt ons weer bewust in hoe we met elkaar om willen gaan en wat we aan onze
jeugdleden willen meegeven omdat wij het belangrijk vinden.
Met het geregeld bespreken van onze waardes en normen en het basaal beschrijven in dit
document willen we bewerkstelligen dat we ons steeds ervan bewust zijn. We scheppen een
positief en veilig klimaat voor iedereen die aan onze groep verbonden is. We gebruiken
hiervoor de term kernwaardes, zodat we niet hoeven te werken met specifiek uitgeschreven
normen of juist weer te vage intenties. De ervaring leerde ons het laatste jaar ook dat het
gesprek over waardes beter werkte dan het verwijzen naar normen.
Juist omdat we met jeugd werken is het gesprek over wat we belangrijk vinden relevant.
Immers, jeugdleden zijn enerzijds kwetsbaar, anderzijds veerkrachtig en bezig met het
ontdekken van hun eigen grenzen. Een veilige omgeving is daarvoor van het grootste
belang. Om dat te ondersteunen hebben we een samenhangend geheel van leiding, bestuur,
oudervertegenwoordiging en vertrouwenspersoon.
Tot slot geldt: Alle leden van Scouting Tarcisius zijn gehouden zich naar de landelijke
wetgeving en de Scoutingwet te gedragen. Hetgeen daarin staat wordt in dit document niet
herhaald.
De groepsraad van Scouting Tarcisius, vastgesteld d.d. 23 november 2017
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2 Kernwaardes
Iedereen is welkom.
Het geven van een goed voorbeeld werkt aanstekelijk. Dit geldt voor alle kaderleden en
indien van toepassing ook voor ouders.
Er wordt altijd de balans gezocht tussen het belang van de jeugdleden als geheel, het belang
van de groep en het belang van de afzonderlijke jeugd- en kaderleden.
Goed gedrag wordt beloond, afkeurenswaardig gedrag zoals pesten wordt bespreekbaar
gemaakt.
Ook al zijn we vrijwilligers, voorbeeldgedrag stopt niet bij het einde van een groepsactiviteit
en er kan in redelijkheid ook buiten de opkomsten en andere activiteiten een beroep op ons
worden gedaan.
We zijn ons er van bewust dat we werken met vrijwilligers; indien nodig wordt doorverwezen
naar externe professionals, hulpverleners of instanties. Dat kan ook in andere situaties, zoals
geringe financiële draagkracht, het geval zijn.
Gesprekken over onderwerpen zoals gedrag en seksualiteit worden letterlijk en figuurlijk in
alle openheid, dus niet onder vier ogen, gevoerd. Afzondering kan leiden tot kwetsbare
situaties voor kader- en jeugdlid.
Ook wordt het spel in openbaarheid uitgeoefend.
De ontdekking van lichamelijkheid en seksualiteit zijn bij uitstek zowel leeftijd- als
kindgebonden. Bij activiteiten, en in het bijzonder tijdens slapen, verkleden en douchen
tijdens kampen, wordt hier rekening mee gehouden.
Hetzelfde geldt voor relaties. Die tussen jeugd- en kaderleden verdienen bijzondere
aandacht en Scouting Nederland geeft hier duidelijk vorm aan.
Tarcisius aanvaardt verschillende religies en levensovertuigingen en de eventueel gewenste
uitoefening ervan wordt mogelijk gemaakt.
Jeugdleden met gedragsproblemen of een lichamelijke of geestelijke beperking worden zo
goed mogelijk ondersteund.
Jeugdleden met een financieel weinig draagkrachtige thuissituatie worden zo goed mogelijk
ondersteund.
Roken en alcohol drinken is binnen de wettelijke normen en in het licht van voorbeeldgedrag
mogelijk. Voor (soft)drugs is geen plaats binnen onze groep.
We gaan niet alleen fatsoenlijk met elkaar, maar ook met elkaars en andermans
eigendommen om. Ook de natuur verdient ons respect. Indien mogelijk vertonen we
voorbeeldgedrag naar buiten onze groep.
Sancties worden alleen als laatste uitweg gebruikt. Bestuursleden hebben dan een extra
verantwoordelijkheid. Indien nodig wordt contact gelegd met de vertrouwenspersoon of met
Scouting Nederland.
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3 Verwijzingen
https://www.scouting.nl/ondersteuning/bestuurlijke-zaken/huishoudelijk-reglement
https://www.scouting.nl/ondersteuning/regelgeving/alcoholgebruik
https://www.scouting.nl/ondersteuning/veiligheid/sociale-veiligheid
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