
 

 

www.scoutingalphen.nl Postbus 2141, 2400 CC  Alphen a/d Rijn IBAN: NL49 ABNA 0893 5030 53 

Protocol Groepsbegeleider Landwerk Scouting Alphen aan den Rijn 

 

Inleiding 
De groepsbegeleider landwerk is de begeleider en coach van de landwerk leidingteams (alle speltakken die op het 

clubhuis draaien) als het gaat om het reilen en zeilen van de speltakken. 

 De groepsbegeleider houdt zich bezig met de bezetting van de teams, oprichting van nieuwe speltakken en is er 

ook om de relaties met de leidinggevenden in goede banen te leiden.  

De groepsbegeleider vertegenwoordigt de teams in het bestuur en is dan ook het eerste aanspreekpunt van de 

speltakken richting het bestuur. De groepsbegeleider zal de door het bestuur genomen (speltak-relevante) 

beslissingen doorgeven aan de speltakken. 

Nieuwe en vertrekkende leiding 
Als een groep een nieuw persoon als leiding heeft gevonden nemen ze contact op met de groepsbegeleider. 

Daarbij wordt vooraf besproken wat de rol van deze leiding is en dit hoe past in het leidingteam. Denk hierbij aan 

wat kunnen wij van iemand verwachten en wat kan iemand van ons verwachten. 

De groepsbegeleider neemt contact op met de nieuwe leiding om deze welkom te heten en uit te nodigen om te 

komen kijken. 

Als er iemand van de leiding afscheid neemt, geeft de speltak dit door aan de groepsbegeleider zodat deze ook 

afscheid kan nemen namens het bestuur. 

Tevens zal de groepsbegeleider regelmatig controleren of er binnen de speltakken voldoende personen met 

scoutingtrainingen( basis training en kamptraining) en EHBO diploma aanwezig zijn om de opkomsten en kampen 

veilig door te laten gaan. 

 

Coachen van leiding 
De groepsbegeleider kan indien gewenst acteren als coach van de speltakleiding. Denk hierbij aan onder andere 

de volgende zaken: 

• De landwerkgroepen houden de groepsbegeleider op de hoogte hoe het draait binnen hun groep.  

• Coachen bij een lastige situatie tussen leiding onderling, leiding en kinderen/ouders of tussen kinderen. 

Eventueel kan de groepsbegeleider bemiddelen en helpen om het probleem op te lossen.  

De groepsbegeleider kan ook coachen bij het opstellen van een gevarieerd scouting programma.   

• Als er een nieuwe groep opgezet gaat worden binnen het landwerk wordt dit gecoachte door de 

groepsbegeleider. Binnen gesprekken wordt gekeken wat nodig is om hiervan een succes te maken. 

Versie 21 Nov 2021 

http://www.scoutingalphen.nl/

