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Achtergrond 

In het huidige werkplan van het gewestbestuur hebben we opgenomen dat we starten met een 

scoutingprogramma zodat we talenten tijdig en goed kunnen scholen. Vanuit het partijkantoor zijn er 

kaders gesteld aan de inrichting van de gewestelijke scouting. Kern daarvan is dat er een gewestelijk 

scoutingsplan komt, in samenwerking met de afdelingen. Op basis van dit scoutingsplan mag het 

gewest dan ook drie kandidaten voor de Tweede Kamerlijst aandragen die op gesprek mogen komen. 

Doelen Scouting gewest Utrecht 

- Scouten van sociaal-democratische talenten en betrokken partijgenoten binnen het gewest 

Utrecht 

- Focus op het scouten en begeleiden van sociaaldemocratische talenten die nog geen lid zijn 

- Aanspreekpunt voor leden die willen praten over mogelijkheden tot ontwikkeling binnen de 

partij of anderszins een bijdrage willen leveren  

- Begeleiden van talenten, zowel binnen de partij als bij hun verdere ontwikkeling 

o Voor (politieke) functies  

 Provinciale Staten 

 Waterschap 

 Tweede Kamer 

 Gemeenteraden 

 Besturen in de partij 

 1e kamer, kader afdelingen en gewest, “Bank” van doeners en deskundigen, 

wethouders pool 

o Voor andere interessante netwerken binnen de partij 

o Voor andere werkzaamheden binnen de partij, zoals het organiseren van leergangen 

(zoals de ROSA leergang) 

Uitgangspunten 

Mede op basis van de kaders vanuit het partijkantoor komen we tot de volgende uitgangspunten 

voor de scouting in het gewest Utrecht: 

- Er wordt een gewestelijke scoutingcommissie ingesteld die als taak heeft de gewestelijke 

scouting op te zetten, te coördineren en advies uit te brengen.  

- Voor die commissie is het van groot belang dat er een netwerk van scouts is die veel mensen 

in en buiten de partij kennen. Zij fungeren als de oren en ogen van de commissie. Per 

afdeling gaat de scoutingscommissie op zoek naar een scout. 

- We gaan op de mensen af en wachten niet af totdat mensen zichzelf melden. Juist ook 

buiten de partij.  

- Samen met de afdelingsbesturen en de scouts houden we een lijst bij met talenten in het 

gewest. 

- De activiteiten van de gewestelijke scoutingscommissie worden via de afdelingen onder de 

aandacht gebracht van alle leden opdat mensen ook zelf contact op kunnen nemen.  

- De scoutingscommissie ondersteunt en adviseert afdelingen op verzoek van afdelingen zelf. 

- De scoutingscommissie stelt een profiel op van mensen waar we naar op zoek zijn en die we 

ondersteunen. De profielschets “lid Tweede Kamer Staten Generaal” van het partijkantoor 



dient als basis voor kandidaten voor die functie. Het lijkt misschien overbodig, maar het 

onderschrijven van sociaaldemocratische waarden is essentieel. Uitkomsten Politiek Van 

waarde verankeren we in de scoutingsprocedure. 

- Scouting heeft niet alleen als doel om mensen te vinden voor verkiesbare functies, maar juist 

ook om te zorgen dat talenten een goede plek binnen de partij vinden waar ze zich kunnen 

inzetten. Dat kan bijvoorbeeld ook via netwerken, ombudsteams, projecten of werkgroepen. 

- In eerste instantie zijn de afdelingen aanspreekpunt voor mensen om over inzet en 

ontwikkeling te praten. Daar waar afdelingen geen scoutingactiviteiten hebben, kunnen 

leden bij de gewestelijke scoutingscommissie aankloppen.   

- We gaan proactief aan de slag om te zorgen dat de scoutingsactiviteiten tijdig plaatsvinden. 

Daarvoor komt er een schema met alle verkiezingen en termijnen en een volgsysteem voor 

mensen met potentie in het gewest. 

- Bij de scouting zorgen we dat diversiteit hoog op de agenda staat en in de functieprofielen 

wordt geborgd. 

Waar gaan we mee aan de slag? 

- In kaart brengen wat er nu al gebeurt rondom scouting in de afdelingen 

- Benaderen van mogelijke scouts en leden voor de commissie. De commissie wordt 

aangesteld door het bestuur.  

- Bespreken met de scoutingscommissie van de stad Utrecht hoe we kunnen samenwerken 

- Eerste bijeenkomst voor scouts en leden van de commissie eind februari om op basis van dit 

plan werkafspraken te maken 

- Opstellen van een profiel van wie we zoeken op basis van het landelijke profiel 

- Een lijst aanleggen van scouts met een groot netwerk binnen maar vooral ook buiten de 

partij en hen vragen naar mogelijke talenten 

- Een overzicht maken van organisaties en plekken waar mogelijk talent te vinden is 

- Een “aanbod” opstellen van wat we talenten kunnen bieden aan ondersteuning. Daarbij 

vooral ook gericht op het bieden van interessante mogelijkheden om aan de slag te gaan in 

de partij om op die manier ook mensen van buiten de partij te kunnen interesseren 

- Zoeken naar mogelijke kandidaten voor de gewestelijke voordracht voor de Tweede Kamer 

commissie. Daarbij is drie geen absoluut getal en gaan we vertrouwelijk om met de namen. 

De procedure wordt gedeeld met de gewestelijke vergadering en het gewestbestuur toetst 

marginaal aan het functieprofiel. 

- We streven naar een commissie die voldoende verspreid is over de regio. Eén van de leden 

van de commissie is in elk geval lid van het gewestbestuur om de link met het bestuur te 

borgen. 

 


