
Team Groepsontwikkeling



Team Groepsontwikkeling

Doel: 
Ontwikkeling van de groep in de breedste zin van het woord.

Speerpunten:
Verbinden van ouders aan de groep.
Talenten in kaart brengen en inzetten. 
Binden en boeien van vertrekkende vrijwilliger (loslopende 20 en 30).
Versterken van de relatie met de dorpen.



Doelen van de verschillende teams
A-team
Organiseren van groepsactiviteiten en ondersteuning bij spel.

Team ledenwerving
Werven van leden (en vrijwilligers) op diverse manieren.

Team marketing en communicatie
Bijhouden van website en magazine. Maken van content voor socials. 
OPV-Schoonoord naar buiten toe laten zien (promotie) en zorgen voor 
een goede interne communicatie. 

Scouting materiaalteam
Nieuw op te zetten team voor beheer en onderhoud van al het 
algemene scoutingmateriaal.



Doelen teams
Team Spelkwaliteit
Nieuw op te zetten team met als doel de kwaliteit van het spel te 
verbeteren. 

Interesse?
Aanmelden voor een van de teams kan via 

scouting@opv-schoonoord.nl. 

Wil je iets doen? Meld het en we zoeken een passend team voor je! 
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Vacature: Groepsontwikkelaar
Nieuwe functie in het bestuur (o.b.v. voordracht Groepsraad)

Wat ga je doen? 
De groepsontwikkelaar:
- zorgt voor verbinding tussen die eerder genoemde teams.  
- is kartrekker van Team Groepsontwikkeling. 
- zet de twee nieuwe teams (materiaal en spelkwaliteit) op. 
- betrekt de groepsraad en de vertegenwoordigers van de groepsraad 

bij groepsprocessen. 
- neemt deel aan bestuursvergadering en neemt bestuurstaken op 

zich.
- is onderdeel van het begeleidersteam. 



Groepsontwikkelaar
Wat moet je kunnen?
De groepsontwikkelaar:
- heeft kennis van de ontwikkelprocessen binnen de groep, regio en 

het land, of gaat deze kennis verwerven. 
- heeft begeleidersvaardigheden.
- kan goed communiceren. 
- kan makkelijk schakelen tussen verschillende teams.
- heeft een verbindend karakter. 
- wil zichzelf blijven ontwikkelen en trainen.
- heeft de tijd om te participeren in verschillende werkgroepen. 
- is open en toegankelijk
- heeft en geeft energie! 



Procedure
Vacature Groepsontwikkelaar
Herken je jezelf in de punten van de Groepsontwikkelaar en lijkt het je 
leuk om deze rol binnen de groep te hebben? Of heb je nog vragen?
Meld je dan bij Hugo (hugo@opv-schoonoord.nl).
Dit kan tot 31 maart 2021. 

Gesprekken
Daarna volgt er een gesprek met de kandidaten. Dat kunnen 
individuele gesprekken zijn of een teamgesprek. Samen komen we tot 
een voordracht aan de Groepsraad. 

Groepsraad
De groepsraad stemt formeel over de voordracht van de 
Groepsontwikkelaar
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Procedure
Bestuur
Na voordracht van de Groepsraad zal de Groepsontwikkelaar plaatst 
nemen in het bestuur en zijn/haar taken uitvoeren. 

Jaarvergadering 2022
Tijdens de jaarvergadering van 2022 wordt de Groepsontwikkelaar 
formeel benoemd door de leden. 

Jaarvergadering 2021
In de jaarvergadering van 2021 (1 maart) is aan de leden het plan de 
Groepsontwikkelaar gemeld. De leden stemden voor invoeren van 
deze functie maar nog niet voor de definitieve voordracht van iemand. 


