
  

 
 
 

GEZOCHT: Groepsbegeleider M/V (vrijwilliger). 
 
Functieprofiel. 
De groepsbegeleider is lid van het groepsbestuur en onderhoudt de contacten tussen 
het bestuur, de praktijkbegeleider en de stafteams. Draagt in het bijzonder zorg voor: 
een juiste aansluiting van de vraag van de vrijwilligers naar het aanbod, een juiste 
opvang en begeleiding van nieuwe leidinggevenden en het begeleiden van de 
teamleiders en hun teams van leidinggevenden van de speltakken van de groep. 
 
Je bezigheden. 
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 bent 
lid van het groepsbestuur en onderhoudt de contacten met het groepsbestuur, de teams en 
de praktijkbegeleider. 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.  
 
Inschatting tijdsbelasting. 
Je bent wekelijks ongeveer 2 uur bezig met de begeleiding van de leiding en bestuur. 
Daarnaast vraagt deelname aan regionale en eventueel landelijke activiteiten en 
bijeenkomsten tijd. 
 
Je bagage.  
Om je kerntaken als groepsbegeleider goed uit te kunnen voeren, ben je minimaal 21 jaar en 
lid van Scouting Nederland (of bereid lid te worden), van onbesproken gedrag, waardoor je 
een VOG kunt overleggen. Je bent bereid je voor deze functie in te zetten, te werken aan je 
eigen kwalificatie/ deskundigheid.  Met trots draag je tijdens de activiteiten Scoutingkleding: 
de Scoutfit. Uiteraard beschik je ook over de nodige competenties, maar heb je ook de 
mogelijkheid deze te ontwikkelen.  
 
Je beloning. 
Je krijgt een netwerk van (Scouting) vrijwilligers die jou kunnen helpen in het bereiken van je 
eigen leerdoelen. Daarnaast het vergroten van je managementervaring. Maar bovenal een 
plezierige besteding van je vrije tijd. Je krijgt een uitgebreide inwerkperiode waarin je de 
diverse kanten de groep kunt leren kennen.  Dat zijn o.a. een voortvarend team en een 
gezellige activiteit per jaar. 
 
Interesse in deze vacature kan kenbaar gemaakt worden via het secretariaat. 
(secretariaat@scoutingnuth.nl) 
 
 

Zie ook de website: www.scoutingnuth.nl 
 


