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Abstract
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ geeft zes keer per jaar een leidingtijdschrift uit, dat kadert in het
interne communicatiebeleid van deze jeugdbewegingsorganisatie. Om blijvend in te spelen op
de noden van de doelgroep en de kostenbatenverhouding in evenwicht te houden, pogen zij
vierjaarlijks een lezersonderzoek te organiseren. Het onderzoek van deze studie is te plaatsen
binnen deze onderzoekstendens. Het huidige onderzoek verzamelde gegevens aan de hand
van een websurvey en ‘live’interviews. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat 87,4% van de
leiding het leidingtijdschrift effectief leest. Daarnaast bleken drie van de vier vooropgestelde
doelstellingen van het tijdschrift, volledig bereikt te worden in het praktijkveld. Inhoud en
verschijningsfrequentie van het tijdschrift werden positief beoordeeld. Vormgeving kreeg
kritiek. Tot slot resulteerde het onderzoek ook nog in een aantal interessante suggesties met
het oog op de toekomst.
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Persbericht
Het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ kind van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ werd dit jaar naar
goede gewoonte opnieuw onder het vergrootglas gelegd. Vernieuwend is de manier waarop
het lezersonderzoek dit keer gebeurde. Naast de afname van een traditionele enquête, ging de
onderzoekster groepsgesprekken aan met vijf scoutsgroepen. Zij konden ‘live’ hun gal spuien,
dan wel de duimen strekken.
Vanderoost, studente van de Erasmushogeschool Brussel, nam het lezersonderzoek van 2012
voor haar rekening. De online vragenlijst kon op bijster weinig respons rekenen. Gelukkig
zorgde haar tocht doorheen het Vlaamse jeugdbewegingslandschap voor de nodige
aanvullingen.
Leiding leest, zoveel is duidelijk. 87,4% laat zich om de twee maanden onderdompelen in het
tijdschrift. Het blad inspireert, informeert en zorgt voor het wij-gevoel onder de verschillende
scoutsgroepen. Inhoudelijk zit het snor, vormelijk wordt de overdosis lay-out soms gehekeld.
Bovendien mag het boekje een boekje blijven, want milieubewust en mee met hun tijd zijn
leiding wel, een digitale versie van het tijdschrift kunnen ze niet echt smaken.
Het grootste struikelblok om het tijdschrift niet te lezen en slechts te doorbladeren, blijkt
‘tijd’. Voor de niet-lezers komt daar nog het feit bij dat ze zich liever op een andere manier
laten inspireren en informeren.
Voor de grote meerderheid is het personeelsblad van ‘de Scouts’ belangrijk. De cijfers
toonden dat netjes aan en het enthousiasme van de ondervraagde scoutsgroepen bevestigden
dit met klem. Een date met grote porties gal bleef dus uit voor de onderzoekster.
Voor meer info kunt u contact opnemen met de auteur:
E-mail: Annelies.Vanderoost@gmail.com
Gsm: 0488/40.55.07
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Voorwoord en dankwoord
Een extra Masteropleiding betekent ook een extra Masterproef maken. Na de theoretische
“geneugten” van mijn Masterproef Psychologie, wilde ik deze keer een maatschappelijk
relevant werk tot stand brengen met bruikbare resultaten voor de praktijk.
Mijn kennismaking met de Wetenschapswinkel bracht de bal aan het rollen tot vlak voor de
neus van de organisatie ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’. Zij wilden een lezersonderzoek
uitvoeren naar hun leidingtijdschrift ‘Over&Weer’. 18 jaar lang ben ik zelf lid geweest van
‘de Scouts’. Mijn enthousiasme voor deze organisatie, dankbaarheid voor wat scouts al die
jaren voor me heeft betekend én mijn vereisten voor een Masterproef onderwerp in het
achterhoofd, besloot ik mijn schouders mee onder dit onderzoek te zetten.
Het was een meer dan aangenaam weerzien met ‘de Scouts’ en de inzet van deze organisatie
bezorgde me soms kippenvel.
Ik lieg als ik beweer nooit gevloekt te hebben. De combinatie van de opleiding, het
werkstudent-zijn en deze Masterproef was soms een heuse opgave. Gelukkig kon ik rekenen
op heel wat hulp en steun van:
•

Dr. Jelle Mast, mijn promotor. Zijn medewerking, praktische steun en feedback
waren zonder overdrijven goud waard. Zelden iemand gekend die er zo staat
voor zijn thesisstudenten. Bedankt!

•

Els Bosmans, hoofdredacteur van ‘Over&Weer’ en begeleider van het
onderzoek. Zij heeft het onderzoek van het begin tot het einde mee uitgewerkt.
Haar praktische ondersteuning maar ook aanmoedigingen en geduld
betekenden heel veel voor me. Bedankt!

•

De

pedagogische

commissie,

cel

ICT

en

medewerkers

van

(het

leidingtijdschrift van) Scouts&Gidsen Vlaanderen nationaal. Vanuit hun
overtuiging en kennis, maakten ze dit onderzoek mede mogelijk. Bedankt!
•

Jozefien De Marrée van de Wetenschapswinkel. Zij deed me mee in dit
onderzoeksbootje stappen, reikte informatie aan en volgde op hoe het
samenstellen van de Masterproef verliep. Bedankt!
5

•

Scouts Juventa, Zeescouts Stella Maris, Akabe Brussel, Scouts Ardu en
Meisjesgidsen Sint Lutgardis-Maria Mediatrix. Zij namen allen deel aan het
kwalitatief onderzoek. Deze bezielde scoutsgroepen zorgden niet alleen voor
een

interessante

kwalitatieve

bijdrage

maar

verhoogden

ook

de

‘leukheidsgraad’ van het onderzoek. Bedankt!
•

De 190 respondenten van het kwantitatief onderzoek. Uit de grootte van de
steekproef bleek dat het invullen van de enquête niet op al te veel enthousiasme
kon rekenen. Deze 190 personen leverden deze inspanning wel en maakten op
die manier het kwantitatief onderzoek mogelijk. Bedankt!

•

Roos Gasthuys en Jonas Everaert. Zij loodsten me terug door de wondere
wereld van SPSS en statistiek. Bedankt!

•

Mijn vrienden. Zij stonden aanmoedigend aan de zijlijn van deze
Masterproefuitdaging en zorgden voor innerlijke rust en ontspanning. Bedankt!

•

Mijn moeder. Na vijf jaar ondersteuning in de Psychologie, deed ze het
allemaal nog eens opnieuw, én met de glimlach. Bedankt!

•

Mijn vriend. Hij dacht mee, ondersteunde praktisch en emotioneel tot in de
vroege uurtjes en beet van tijd tot tijd eens stevig op zijn tanden. Bedankt!
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Probleemstelling
De organisatie Scouts&Gidsen Vlaanderen telt iets meer dan 10 500 leiding. Deze
grote groep engageert zich het hele jaar door voor een leuke en betekenisvolle werking. Dit
gebeurt op verschillende niveaus, op vele manieren en op talloze locaties in Vlaanderen. Wat
hen verenigt, is de idee achter Scouting.
Een goede communicatie is in zo’n omvangrijke groep onontbeerlijk. Dat gebeurt onder meer
met behulp van het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’. Om de vier jaar wordt een
lezersonderzoek uitgevoerd naar dit leidingtijdschrift. Deze Masterproef kadert in deze
vierjarig doorlichting van het tijdschrift.
Met deze onderzoeken wil ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ de vinger aan de pols houden bij zijn
lezers. Ook willen ze kritisch zijn voor eigen werk en bekijken waarom sommigen het niet
lezen. Tot slot dienen deze studies van de praktijk ook als een soort meting van de kostenbaten verhouding. Het tijdschrift wordt immers gratis verdeeld en vraagt toch wel behoorlijk
wat (vrijwillige) inspanning van zijn redactie.
Met dit onderzoek wil men dus onderbouwde argumenten verzamelen die het voortbestaan
van het blad ondersteunen of bestrijden, om vervolgens te kijken of inhoudelijke en/ of
vormelijke aanpassingen nodig zijn in het ‘personeelsblad’ van Scouts&Gidsen Vlaanderen.
In het theoretisch luik wordt het ‘decor’ waarop dit onderzoek zal plaatsvinden,
uitgebreid besproken. De organisatie ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, interne communicatie, het
personeelsblad en het leidingtijdschrift ‘Over en Weer’ worden van naderbij toegelicht,
ondersteund door de nodige theoretische achtergronden.
Vervolgens neemt het empirisch luik de fakkel over. Daarin worden eerst de
onderzoekskenmerken beschreven. Daarna wordt het onderzoeksopzet en de verwerking van
de verzamelde informatie uitgelegd. Tot slot wordt het materiaal grondig geanalyseerd.
Dit alles zal resulteren in een conclusie waarin de resultaten teruggekoppeld worden aan de
oorspronkelijke onderzoeksvragen. In dit onderdeel suggesties geformuleerd worden voor
toekomstig onderzoek.
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Theoretisch luik
1. Scouts en Gidsen Vlaanderen
1.1 Geschiedenis : het ontstaan van Scouts en Gidsen Vlaanderen
Het ontstaan van jeugdbewegingen is te situeren in de 19de eeuw. Binnen dit tijdskader
onderging de West-Europese samenleving, onder invloed van de opkomende industrialisatie,
een aantal maatschappelijke veranderingen. Deze gedaantewisseling stootte sommige
jongeren behoorlijk tegen de borst en in navolging hiervan verenigden ze zich in groepjes van
gelijkgezinden met een ‘andere’ mening. Deze jeugdige emancipatiedrang leidde uiteindelijk
tot het ontstaan van jeugdbewegingen in het algemeen (Verreyken, 2010).
Ook in de Nederlandse omschrijving van een jeugdbeweging blijkt de relatie met de
ontvoogding van de jeugd: “Een jeugdbeweging is een specifieke, aan bepaalde historische
omstandigheden gebonden, jeugdbewogenheid die in uiterste consequentie, uit onbehagen
over de maatschappelijke toestanden en verhoudingen, een verlangen inhield naar een nieuwe
mens en een nieuwe gemeenschap” en die “in zijn optimale vorm gekenmerkt (wordt) door
een zich afgrenzen van en soms zelfs door een verzet tegen de oudere generatie en derhalve
door het niet accepteren en dus ontbreken van volwassen leiders” (Harmsen, 1931, p.2).
Meer recent en algemeen kan een jeugdbeweging gezien worden als een zelfstandige
groepering van jongeren die op vrijwillige basis samenkomen en activiteiten uitwerken.
Centraal staat het samen-jong zijn maar ook de kritische kijk naar bepaalde maatschappelijke
verhoudingen en toestanden (Verreyken, 2010).
Wie denkt dat ‘Scouts’ de eerste jeugdbeweging is, slaat de bal mis. Die eer is immers
weggelegd voor ‘The Boys Brigade’ (1880) en de Woodcraft Indians (1902) die enerzijds de
jeugd van de straat wilden houden en anderzijds het contact met de natuur terug wilden
bevorderen, als een vorm van reactie op de industriële samenleving. Diezelfde doelstellingen
zijn ook terug te vinden in de ideeën van Baden Powell, die zelf lid was van de Boys Brigade
en nooit ontkende dat hij veel ontleend heeft aan de ‘Woodcraft Indians (Lauwers, 1989).
Indirect vormt een succeservaring van Kolonel Baden Powell, tijdens de Boerenoorlog
in Zuid-Afrika (1892) de aanleiding voor het ontstaan van Scouts. Een tekort aan
manschappen bij het bewaken van een gebied, bracht hem namelijk op het idee om beroep te
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doen op jongens uit een omliggend stadje. Hij bundelde zijn ervaringen in het boekje ‘Aids to
Scouting’, met daarin zijn ideeën over het opleiden van jonge rekruten.
Terug in Engeland (1903) bleek dit een bestseller die veelvuldig gebruikt werd in jeugdclubs
en scholen. Baden Powell bewerkte het boek voor de jeugd en organiseerde een proefkamp op
Brownsea Island, waar er 12 dagen in patrouilles werd geleefd en de verschillende
verkennersactiviteiten voor het eerst werden uitgetest (Lauwers 1989; Verreyken, 2010).
Het kamp was een ongelofelijk succes en in navolging hiervan bracht hij ‘Scouting for Boys’
op de markt, een jeugdspel onder de vorm van een boek. Het levendige spel was niet plaats-,
politiek- of godsdienstgebonden en wilde de jongeren bevredigen in hun drang naar avontuur.
Daarnaast speelde het handig in op het hechte groepsgevoel waar men als jongere vaak naar
streeft en het verlangen naar autonomie; er werd begeleid, eerder dan geleid en een actieve
inbreng was gewenst. De typische scoutsklederdracht kan in die zin gezien worden als een
vereniging van al deze ideeën: uniformiteit, zich onderscheidend van de rest en praktisch.
De ideeën van Powell konden op heel wat enthousiasme rekenen en leidde uiteindelijk tot het
ontstaan van de eerste scoutsgroep in 1908; the 1st Hampstead (Lauwers 1989; Verreyken,
2010). In navolging hiervan ontstond Zeescouts in 1909 en een gelijkaardige groepering voor
meisjes, de Meisjesgidsen in 1910 (Moynihan, 2006).
Dit alles gebeurde tegen de achtergrond van het Brits imperialisme (eind 19e - begin
20ste eeuw). De Britten breidden hun macht uit door andere landen en gebieden te veroveren;
dit met economische ambities, maar ook om de Britse cultuur en de politiek op te dringen aan
de plaatselijke bevolking. Het Britse gedachtegoed werd gezien als verheven en moest
doorgegeven en gerealiseerd worden. De militaire en economische doelstellingen vroegen om
participatie en inzet van iedereen.
De ideeën van Baden Powell sloten naadloos aan bij dit tijdskader: De waarden en normen
van de toenmalige Britse maatschappij werden tot dusver voornamelijk overgedragen via het
onderwijssysteem. Echter, zij die niet genoten van onderwijs, kregen deze boodschap in
mindere mate te horen. Baden Powell richtte met zijn ideeëngoed zijn pijlen net op déze
jeugdigen, met als opzet hun morele en fysieke peil wat op te krikken. Jongeren die niet naar
school konden of mochten, kregen de waarden en normen van de maatschappij dankzij Baden
Powell voortaan mee via scouting. Op die manier dichtte scouts een niche en werden de
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waarden en normen van de maatschappij overgedragen op een veel breder publiek (Coussée,
2006; DePaepe, 1998).
Ook buiten Groot-Brittannië ging het succesverhaal van scouting onverstoord door.
Over de hele wereld zagen verschillende scoutsgroepen het levenslicht. In 1920 werd de
eerste Jamboree, een internationale scoutsbijeenkomst, georganiseerd te Londen waar Baden
Powell uitgeroepen werd tot World Chief Scout. Terzelfdertijd werd ‘World Organisation of
the Scout Movement’ (WOSM) opgericht die vandaag de dag nationale scoutsfederaties uit
155 landen verenigt (Verreyken, 2010).
Een toevallige ontmoeting (1910) tussen Jules Petit, onderpastoor van het begijnhof
van Brussel en een Engelse scoutspatrouille op doortocht in België, leidde in ons land tot het
ontstaan van de eerste Belgische scoutsgroep te Brussel. Twee jaar later telde Brussel al 700
katholieke scouts en werd ‘the Belgian Catholic Scouts’ (BCS) opgericht. Dit stootte echter
op verzet vanuit de internationale organisatie die Jules Petit en de zijnen, erop wezen dat
Scouting in oorsprong niet-confessioneel hoorde te zijn. In 1912 werd de naam omgevormd
tot ‘Baden Powell Belgian Boys Scouts’. De eerste Vlaamse scoutsgroep, de 1ste Sint - Jacob
ontstond in Antwerpen in 1913, onder leiding van Georges De Hasque. In tegenstelling tot
hun Franstalige tegenhangers in Brussel en de tegenkanting vanuit internationale hoek, uitte
deze groep zich als zijnde, katholiek. Ook België bleef niet achter met een scoutswerking
voor jongeren met een beperking: in 1926 werd de BE, bijzondere eisenwerking, voor jongens
op gericht, en in 1938 één voor meisjes, de AKA, Afdeling Koningin Astrid. In 1972 smolten
deze twee samen tot de AKABE, toen de afdeling ‘Koningin Astrid Bijzondere Eisenwerking,
nu gekend onder de naam: Anders Kan Best (Lauwers, 1989; Verreyken, 2010).
Gidsen en Scouts België (GSB) bestaat vandaag de dag uit vijf subgroepen: Scouts en
Gidsen Vlaanderen, Les Scouts (Waals katholieke Scouts), FOS (Federatie Open
Scouting), SGP (Scouts & Guides Pluralistes de Belgique) en GCB (Guides Catholiques de
Belgique). (Fig.1)
Met zijn 156 000 leden maakt België vandaag zo’n 0.5% van deze scoutspopulatie uit.
(www.scouts.be). Deze Masterproef richt zich op de subgroep ’Scouts en Gidsen Vlaanderen’.
Meer bepaald de leiding van deze Vlaamse afdeling van de Belgische Scouts en Gidsen vormt
de populatie van het huidige onderzoek.
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Fig 4: Scouts Wereldwijd ( WOSM : World Organisation of Scout Movement; WAGGS: World
Association of Girls Guides and Girls Scouts )

1.2 Scouting: missie, basispijlers en visie
‘Scouting’ wordt vaak in één adem genoemd met de kernwoorden: jongeren, vrije tijd
en spel. Stuk voor stuk juiste associaties, maar het is meer.
‘ Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens,
elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen
in het leven.
De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is,
in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op
voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen
in een rechtvaardige wereld.'
Missie, Scouts&Gidsen Vlaanderen (2009)

Deze ‘missie’ is een opdracht die men zich als scouts stelt. Het is hun ‘streven naar’ in
woorden

gegoten.

basisgedachtengoed

Hoewel scouting
quasi

intussen

ongewijzigd:

ruim 100

zelfontplooiing

jaar
en

bestaat,

blijft

het

zelfredzaamheid,

verdraagzaamheid en respect tegenover anderen, solidariteit, verbondenheid met anderen en
met de natuur, fier op het vaderland maar tegelijkertijd open staan voor het ‘andere’
(multiculturaliteit en internationale verbondenheid), democratisch burgerschap en engagement
(Coussée, 2006, Scouts&GidsenVlaanderen, 2009). Het is Baden Powell pur sang, in een
eigentijds jasje.
11

Deze missie komt tot uiting in de scoutswerking, via de basispijlers. Het is de
achtergrond van waaruit scouting vorm krijgt in de praktijk. In het veld wordt gewerkt rond
vijf basispijlers:
•

Zelfwerkzaamheid: Scouting als ontdekkingsreis, ervaringsgericht leren, ieder
zijn talent, de eigen grenzen en mogelijkheden aftasten, zelf initiatief nemen.

•

Engagement: Bewust keuzes maken en zich hier blijvend voor inzetten; zich
inzetten voor jezelf, de groep en de maatschappij, zorgen dat ze op je kunnen
rekenen.

•

Medebeheer: Mee ‘de koers’ bepalen die men als groep uitgaat; zich inzetten
voor het geheel dat men als groep vormt; samen oplossingen zoeken, keuzes
maken en beslissen.

•

Dienst: Elkaar helpen waar nodig; bewust in de samenleving staan en
reflecteren/ actief optreden waar nodig; zich belangeloos inzetten in de
maatschappij.

•

Ploegwerk: Genieten van verbondenheid; samen ondernemen; goed omgaan
met elkaar.

Het is duidelijk dat ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ niet zomaar wil “spelen”. Dit zetten ze ieder
jaar opnieuw nog eens extra in de kijker door hun werking per scoutsjaar te organiseren rond
een jaarthema. Dat is een thema dat als een rode draad doorheen het scoutsjaar loopt. Het is
een aanknopingspunt om bij een bepaalde thema stil te staan en vormt de inspiratiebron voor
tal van activiteiten. Het jaarthema wordt ieder jaar zorgvuldig uitgekozen door de
pedagogische commissie en de verbondscommisaris. (Scouts&Gidsen Vlaanderen, 2010)
Scouting is ontstaan vanuit een neutraal opzet. De ‘methode’ spitste zich niet toe op
een bepaalde sociale, religieuze of politieke beweging met als gevolg dat heel wat
verschillende volkeren en culturen hiermee aan de slag gingen (Coussée, 2006). Sommigen
hiervan dichtten wél een bepaalde overtuiging aan hun werking toe. Zo kregen talloze
scoutsgroepen in België al heel snel een katholieke stempel en droegen ze dit kenmerk ook
mee in hun naamgeving (Bvb. VVKSM, Vlaams Verbond Katholieke Scouts en
Meisjesgidsen). De verschillende soorten scoutsgroepen in België hebben zich verenigd
naargelang hun overtuiging en ideeën. Zo is er bijvoorbeeld FOS Open Scouting, een actief
pluralistische, gemengde & internationaal gerichte jeugdbeweging actief in Vlaanderen &
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Brussel

(www.Fos.be/nl)

en

Scouts&Gidsen

Vlaanderen.

De

scoutsgroepering

‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ is van oorsprong katholiek overtuigd. Door de jaren heen en
onder invloed van het huidige tijdskader, is de organisatie zich minder gaan profileren als
zijnde een katholieke organisatie. In functie daarvan werd ook een naam gekozen die ‘het
katholieke’ niet meer vermeld. Ook naar werking toe wordt de katholieke achtergrond niet
meer expliciet aangegeven. Let wel, de werking schrapt zingeving zeker niet van het
programma en geeft zelfs aan christelijk geïnspireerd te zijn. Maar iedereen is welkom en men
staat open voor mensen met een andere levensbeschouwing of spiritualiteit (Scouts&Gidsen
Vlaanderen vzw, 2009; Verreyken, 2010).
1.3 Feitelijke Cijfers: aantal groepen, aantal leden, verspreiding in Vlaanderen,
verschillende soorten groepen
Recente cijfers tonen aan dat scouts niet enkel op internationaal maar ook op Vlaams
niveau nog steeds een succesverhaal is. Momenteel zijn er 71693 scoutsleden, waarvan 10627
leiding en 58145 leden. Zij maken allen deel uit van één van de 566 scoutsgroepen in
Vlaanderen, waarvan 300 gemengde groepen, 148 jongensgroepen en 108 meisjesgroepen.
Het totaalcijfer omvat 57 groepen met een Akabewerking (Akabegroepen en groepen met een
Akabetak), 34 inclusieve groepen (één of meerdere personen met een handicap worden
opgenomen in de gewone werking) en negen Zeescoutinggroepen (Scouts&Gidsen
Vlaanderen vzw, 2011). Scouting blijkt ook wijdverspreid: elke Vlaamse stad telt minstens
één scoutsgroep en ook op gemeentelijk- en dorpsniveau zijn er talloze scoutsgroepen actief.
De man-vrouwverhouding toont aan dat scouts zowel meisjes als jongens aanspreekt, al zijn
er iets meer mannelijke scouts: de scoutspopulatie bestaat uit 56% mannen en 44% vrouwen.
1.4 Interne structuur Scouts en Gidsen Vlaanderen
Een organisatie is “een verzameling mensen, waarvan de leden elkaar gevonden
hebben op het willen realiseren van een, voor hun meetbaar doel en daartoe met elkaar
praktische werk- en, gedragsafspraken is overeengekomen” (Wijnen, Renes & Storm, 1988 in
Koeleman, 2004). Met deze definitie als basis, mogen we ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’
beschouwen als zijnde een organisatie. Het is immers een (grote) groep mensen die zich, naar
de ideeën van Baden Powell, samen willen verenigen en activiteiten voor elkaar organiseren.
Ze volgen hierbij een ideologie en werken volgens bepaalde tradities en werkpatronen.
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Meer specifiek, kan ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’ gezien worden als een dienstverlenende
organisatie Dienstverlenende organisaties leveren een dienst, een reeks handelingen of
procedures eerder dan een materieel product. Vaak hebben ze een maatschappelijke functie en
handelen ze vanuit een bepaalde ideologie. Dergelijke organisaties worden gekenmerkt door
een vrij strakke hiërarchie en uitgesproken taakverdeling (Van Harten, 1986). Hoewel dit alles
nogal formeel klinkt, blijkt dit effectief van toepassing op ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’.
Elke organisatie vergt een duidelijke organisatiestructuur, opdat de verschillende taken
gegroepeerd, verdeeld en gecoördineerd kunnen worden (Robbins, 2002). Deze structuur
wordt vaak afgebeeld in een organogram en is de schematische weergave van
gezagsverhoudingen en ordening van functies binnen een organisatie (Daft, 1989).
Overeenkomstig dienstverlenende organisaties, is Scouts en Gidsen Vlaanderen piramidaal
georganiseerd waarbij er op elk niveau een duidelijke regels zijn naar bevoegd- en
verantwoordelijkheden en het aantal leden van de top naar basis van de piramide systematisch
toeneemt.
Helemaal onderaan de basis staan de 650 scoutsgroepen die ‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’
telt. Een scoutsgroep bestaat uit leden, leiding en groepsleiding. Soms is er ook sprake van
een oud - leidingsploeg en een ouderploeg. De leden worden onderverdeeld in takken, volgens
hun leeftijd, gaande van Kapoenen/ Zeehondjes (6j-8j), Kabouters en (zee)Welpen (8j-11j),
Jonggidsen en/of Jongverkenners of Scheepsmakkers (11j-13j), Gidsen en/of (zee)Verkenners
(13j-16j) tot Jins of Loodsen (17j). Afhankelijk van de geografische ligging behoort een
scoutsgroep bij een bepaald District.
Het District groepeert dus een aantal groepen uit dezelfde buurt en houdt regelmatig een
districtsraad met de groepsleiding van de verschillende groepen. Aan het hoofd staat de
districtscommissaris die de eindverantwoordelijkheid heeft over de districtswerking. In totaal
zijn er 56 districten. Drie tot vijf districten samen vormen een Gouw, met ook hier een
verantwoordelijke, de Gouwcommisaris. Scouts en Gidsen Vlaanderen telt 12 Gouwen die
samen het Verbond vormen.
Het Verbond, ook wel Scouts&Gidsen Vlaanderen nationaal genoemd, is de overkoepelende
organisatie van Scouts en Gidsen Vlaanderen die het algemeen, pedagogisch en financieel
beleid bepaalt. De commissies, commissariaten, ploegen en dienst werken dat beleid in
praktijk uit.
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Het verbond wordt geleid door de Verbondsraad, waarin alle eindverantwoordelijken van de
Gouwen en Districten vertegenwoordigd zijn. Aan het hoofd staat de Verbondscommisaris,
die dienst doet als pedagogisch verantwoordelijke en afgevaardigd beheerder. Hij wordt
bijgestaan door de verbondsvoorzitter, die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de
algemene werking van de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen. Beiden staan op één of andere
manier aan de top van de piramidale organisatiestructuur, met dit verschil dat de
verbondsvoorzitter een vrijwilliger is en de functie van Verbondscommisaris voltijds betaald
wordt (Scoutsengidsenvlaanderen.be, Scoutsengidsen Vlaanderen, 2010).
2. Interne communicatie
2.1 Definities
Elke scoutsgroep heeft zijn eigenheden en tradities, toch hebben de verschillende
scoutsgroepen onderling veel met elkaar gemeen. Zowel op nationaal als op internationaal
niveau zijn er veel gelijkenissen terug te vinden op vlak van waarden, ideeën en
doelstellingen. De reden? Een goed communicatiebeleid.
Communicatie is het proces waarin een zender informatie via een kanaal naar een ontvanger
overbrengt, en hiermee een reactie van de ontvanger tracht te ontlokken (Van Cuilenburg en
Noomen, 1984). Het is een uitwisseling van informatie tussen personen, organisaties en
apparatuur (Waardenburg, 2003).
Communicatie is zo goed als altijd en overal aanwezig, ook binnen organisaties. Met zo’n
75000 leden en 1200 (vrijwillige) leiding is een goede communicatie, net zoals een duidelijk
beleidsplan en welomschreven functiestructuur, onontbeerlijk voor ‘Scouts en Gidsen
Vlaanderen’ (Reijnders, 2010). Afhankelijk van de ontvangers kan, in deze context, een
onderscheid gemaakt tussen externe en interne communicatie: externe communicatie vindt
plaats tussen de organisatie en diens externe doelgroepen; interne communicatie is een
interactie tussen zenders en ontvangers, die deel uitmaken van dezelfde organisatie. Deze
uitwisseling van informatie heeft individuele en/of organisatorisch doelen voor ogen.
Interessant is dat zender en ontvanger van plaats kunnen wisselen (Valin, Pollen, Thomas &
Kleyn, Den Haag, 1989; Koeleman, 2002).
2.2 Het belang van interne communicatie
Het huidige onderzoek focust op de interne communicatie van ‘Scouts&Gidsen
Vlaanderen’. Doordat deze organisatie van behoorlijke omvang is en gekenmerkt wordt door
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heel wat verschillende niveaus, bestaat het gevaar dat de idee van de ‘organisatie als één
geheel’ zoek geraakt. Een goede interne communicatie is hiervoor een uitstekende buffer. Het
belang van interne communicatie wordt duidelijk wanneer het gezien wordt als de ‘lijm’ die
een organisatie aan elkaar hecht, naar de idee van Koeleman (2002). Binnen een organisatie,
opgebouwd uit verschillende subsystemen of eenheden, elk met hun eigen taken, is een goede
samenwerking noodzakelijk om het gezamenlijke doel te realiseren. Iedere taak of ieder
subsysteem mag goed op zichzelf draaien, als het afstemmen of het ‘lijmen’ op elkaar niet
behoorlijk gebeurt, blijven het afzonderlijke succesjes, zonder groot gemeenschappelijk
eindresultaat.
2.3 Functies van interne communicatie
Interne communicatie zorgt dus voor samenwerking. Het verbindt de werknemers
onderling met elkaar en met de organisatie. Het creëert het zogenaamde wij-gevoel dat stoelt
op betrokkenheid en identificatie (Delden, 1998). Naast deze motiverende functie, heeft
interne communicatie nóg drie functies.
(1) Vooreerst beoogt interne communicatie het werkproces te faciliteren. Leden van een
organisatie proberen samen een doel te realiseren. Verschillende mensen voeren hieromtrent
verschillende taken uit die allen bijdragen aan het grotere geheel. Coördinatie en afstemming
zijn hierbij essentieel. Communicatie speelt hierbij een grote rol. Een voorbeeld toegepast op
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ maakt het duidelijk: Iedereen die lid wil zijn van
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ dient zich in te schrijven. De leiding, groepsleiding en
financieel verantwoordelijke van een scoutsgroep, de administratie en de dienst financiën van
het Verbond, allen moeten ze samenwerken om het doel, een inschrijving, te realiseren.
(2) Interne communicatie zorgt voor een optimaal gebruik van aanwezige kennis. Kennis is
aanwezig op de verschillende niveaus. Communicatie van kennis tussen en binnen de
verschillende niveaus leidt tot kennisverspreiding, die tijdbesparend ten op zichtte van de
organisatie is en kan leiden tot de verdere ontwikkeling van kennis. Opnieuw een voorbeeld
vanuit ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’: Vanuit het Verbond wil men een artikel publiceren
omtrent het beheer van scoutslokalen. Zij wenden hiervoor technische informatie aan vanuit
het Verbond zelf, voor kenmerkende plaatsgebonden informatie kloppen ze aan bij de
districten. Tips en kennis over valkuilen vanuit het praktijkveld vinden ze dan weer bij de
verschillende scoutsgroepen. Na deze kennisverzameling is duidelijk welke informatie nog
ontbreekt en wordt nieuwe kennis gecreëerd via onderzoek en research.
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(3) Tot slot zorgt interne communicatie ook voor het richten van de organisatie. Dit wordt ook
wel eens geduid met de term: beleidscommunicatie. Hierbij wordt de visie en werking van de
organisatie gecommuniceerd naar alle niveaus. Dit lijkt op het eerste zicht een top-down
proces. Niets is echter minder waar. Het uiteindelijke beleid komt effectief van bovenaf. Maar
bij het uitwerken van het beleid worden alle niveaus betrokken. Voorbeeld vanuit
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’: In maart 2012 lanceerde de organisatie de brochure “(N) iets
mis mee ?!”. Een brochure over seksueel gedrag bij jongeren en hoe hier op te reageren. In
deze brochure worden ervaringen en voorbeelden uit het praktijkveld gecombineerd met
kennis en ideeën vanuit het Verbond en belanghebbende organisaties (Koeleman, 2004;
Mastenbroek, Persie, Rijna & Vries, 2004; Wit & Delden, 1996)
2.4 Iedereen communiceert: verticale, horizontale en diagonale communicatie
Binnen een organisatie is interne communicatie de verantwoordelijkheid van iedereen.
Op die manier wordt communicatie een circulair proces, waardoor ontvangers op hun beurt
zenders kunnen worden (Bos & Mastenbroek, 2004). Communicatie tussen het geheel van
deze zenders en ontvangers kan zich voltrekken in verschillende richtingen.
Er is communicatie die verloopt in tweerichtingsverkeer via de hiërarchische lijn, de
zogenaamde verticale communicatie. Tevens gebeurt informatieoverdracht ook tussen leden
van eenzelfde hiërarchisch niveau, dit wordt ook wel horizontale communicatie genoemd. Tot
slot is er nog diagonale communicatie, die loopt tussen leden van een verschillend
hiërarchisch niveau, uit verschillende onderdelen van de organisatie (Waardenburg, 2003,
Koeleman, 2004).
2.5 Iedereen communiceert: formele en informele communicatie

Ieder zendt en ontvangt informatie en doet op die manier een bijdrage (Bos &
Mastenbroek, 2004). Die bijdrage kan via informele of formele weg op de ‘werk’vloer
belanden. Formele communicatie binnen een organisatie, is communicatie die verloopt via
een vastgelegde communicatiestructuur; meer bepaald via kanalen en middelen die de
organisatie daarvoor heeft ontwikkeld. Een districtsraad, een takraad, het leidingtijdschrift
‘Over&Weer’, talloze vormingen en cursussen,… zijn toegepaste voorbeelden van interne
formele communicatie binnen ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’.
De andere weg waarlangs gecommuniceerd wordt wel eens “ de wandelgangen” of “ de
geruchtenmolen” genoemd. Deze informele communicatie is veel minder grijpbaar en
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verloopt via persoonlijke netwerken en relaties, in plaats van via gestructureerde kanalen
(Waardenburg, 2003; Eisenberg, Goodall & Trethewey, 2007). Het huidige onderzoek focust
op de formele interne communicatie binnen de organisatie Scouts&Gidsen Vlaanderen.

2.3 De communicatiekanalen van (formele) interne communicatie
Informatie uitwisselen kan op verschillende manieren, via verschillende kanalen. We
onderscheiden:

persoonlijke

communicatie,

schriftelijke

communicatie,

audiovisuele

communicatie en digitale communicatie (Alexandre, 2000; Bos & Mastenbroek, 2004;
Koeleman, 2004; Waardenburg, 2003).
(1) Persoonlijke communicatie betreft ‘live’ communicatie die mondeling wordt gevoerd.
Het is de meest effectieve vorm van communicatie. Bovendien kan diegene die ontvangt,
meteen reageren door opnieuw een boodschap te verzenden. Gestructureerde mondelinge
communicatie in organisaties vinden we terug onder de vorm van: één-op-één gesprekken,
vergaderingen en raden, brainstormsessies, vormingen, cursussen, activiteiten… enzovoort.
Het nadeel van communicatie via dit kanaal is dat het vluchtig is en daar minder goed
onthouden wordt.
(2) Daarnaast kan een organisatie ook gebruik maken van schriftelijke communicatie. Het
voordeel van communicatie via dit kanaal is dat ‘live’ contact niet nodig is en het verstuurd
kan worden. Op die manier is communicatie op afstand mogelijk. Personeelsbladen,
nieuwsbrieven,

mededelingenborden,

ideeënbussen,

affiches,

brochures,

boeken,

jaarverslagen, … het zijn allemaal voorbeelden van schriftelijke interne communicatie. Het
nadeel van communicatie via dit kanaal is dat er minder dialoog is tussen de zender en
ontvanger. En als deze wederkerigheid tóch zich toch voortdoet, is deze meestal gekenmerkt
door een tijdsinterval.
(3) Het huidige tijdskader wordt gekenmerkt door technologische innovatie. Organisaties en
bedrijven gaan mee met hun tijd en maken steeds meer gebruik van audiovisuele
communicatie.

Instructiefilmpjes,

een

beeldmatig

verslag

op

DVD,

een

visueel

nieuwsbulletin, een CD met audio, … zijn hoe langer hoe meer ingeburgerd. Dit
communicatiekanaal heeft als voordeel dat zijn vorm het een publiek vaak aanspreekt. De
combinatie van boodschap met beeld zorgt er dan weer voor dat de informatie gemakkelijk
onthouden wordt.
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(4) Tot slot is er natuurlijk ook nog digitale communicatie. Fora, digitale archieven en
databases, e-mail en websites, een Facebookgroep…het zijn allemaal middelen om digitaal te
communiceren.
Het huidige onderzoek neemt de interne, formele schriftelijke communicatie onder de loep,
onder de vorm van: een personeelsblad.
3. Het personeelsblad
3.1 Definitie
“ Een personeelsblad is een periodiek die in opdracht van een bedrijf of organisatie
wordt gemaakt en wordt verspreid onder het personeel.” (Coninckx, Gelders, Saelens, Stevens
& Verckens, 2010, p. 3).
Deze eenvoudige definitie van een personeelsblad verwoordt de drie basiskenmerken
duidelijk: (1) het is een regelmatig terugkerend blad (2) voor het personeel dat (3) vanuit het
bedrijf of de organisatie ontstaat.
In zíjn persoonlijke omschrijving van een personeelsblad voegt Verckens (1998) hier nog aan
toe dat de aangebrachte onderwerpen in een personeelsblad erg gevarieerd kunnen, en dat de
informatierichting zowel neerwaarts als opwaarts kan zijn. Daarmee doelt hij op de
aanwezigheid van zowel op top-down als bottom-up communicatie. Zowel directie als
werknemers kunnen dus een bijdrage leveren of een bepaald initiatief nemen voor een
publicatie in het personeelsblad.
Versweyeld (1986) gaat nog een stapje verder in zijn definitie door in te gaan op het primaire
doel van een personeelsblad. Dat is volgens hem informeren over de bedrijvigheden, diensten,
producten en medewerkers van de organisatie. Ten gevolge van deze informatieoverdracht
zouden gevolgen kunnen ontstaan die de organisatie ten goede komen. De visie van Holman
(1998) sluit hierbij naadloos bij aan. Volgens hem verspreidt een personeelsblad informatie
van technische en sociale aard, en wordt het ingezet om het bedrijfsklimaat positief te
stimuleren.
De basiskenmerken kunnen nu verder aangevuld worden: (1) Het personeelsblad is dus een
regelmatig terugkerend blad (2) voor het personeel dat (3) vanuit het bedrijf of de organisatie
ontstaat (4) voor en door alle leden van de organisatie. (5) Inhoudelijk kunnen de publicaties
variëren. (6) Het personeelsblad wil informeren en een positief klimaat stimuleren.
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Vaak wordt een personeelsblad verward met een bedrijfsblad. Toch verschillen de
bladen wezenlijk van elkaar. Eerst en vooral beogen ze een andere doelgroep. Daar waar het
personeelsblad er is voor het personeel of de medewerkers van een organisatie of bedrijf, is
het bedrijfsblad er voor belanghebbenden (Coninckx et al. 2010). Daarnaast wordt er in het
bedrijfsblad voornamelijk top-down gecommuniceerd. Inhoudelijk is de verspreide informatie
vooral imagoversterkend. Dit alles samen genomen, is het personeelsblad een intern medium,
terwijl het bedrijfsblad eerder gezien kan worden als een extern medium (Verckens, 1998).
Het tijdschrift ‘Over&Weer’ kan gezien worden als een personeelsblad. Hoewel er in
de organisatie ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ niet echt sprake is van personeel, herkennen we
een personeelblad in ‘Over&Weer’: Dit regelmatig terugkerend blad voor de leiding
(medewerkers) wordt gemaakt door en voor andere leiding en het Verbond. Met de
gevarieerde inhoud wil men de leiding informeren en een positief klimaat stimuleren.
3.2 Ontstaan
Het personeelsblad is een vorm van geschreven interne bedrijfscommunicatie. Dit
soort bedrijfspers ontstaat begin 19e eeuw. In een brief aan zijn uitgever liet econoom
Friedrich List (1789-1846), de idee vallen dat men ziin arbeiders moeten informeren over wat
hen aanbelangt via schriftelijke verslaggeving. Enkele werknemers volgden deze idee en
brachten een publicatie voor hun personeel uit. Ze deden dit voornamelijk om sociale
onrusten te sussen en daardoor bleef het slechts bij één publicatie. Daar een personeelsblad
met een bepaalde frequentie terugkomt, moeten we dit eerder zien als een voorloper van het
personeelsblad: Het idee van ‘een personeelsblad’ werd dus gelanceerd maar de uitwerking
hiervan was nog niet helemaal wat het moest zijn (Weisse, 1971).
In 1859 bracht de Duitse textielfabrikant Karl Metz, dan een écht personeelsblad op de markt
onder de naam “ Friedesblatt für unser Haus”. Via dit periodiek zocht hij toenadering tot zijn
werknemers (Visser, 2005).
Het eerste Nederlandstalige personeelsblad was afkomstig uit een Nederlandse Gist-en
Spiritusfabriek. Met “de Fabrieksbode” wilde directeur J.C van Marken een hechtere band
tussen de directie en werknemers verwezenlijken. In het eerste nummer (1882) duidde van
Marken zijn intenties: Het blad wilde voornamelijk informeren maar daarnaast mocht het ook
een platform zijn waarop werknemers hun eigen mening en kritiek over de organisatie konden
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uiten. Door aandacht te geven aan sociale en persoonlijke zaken wilde hij een band tussen de
medewerkers en de organisatie creëren (Bosland, 1974; Van Ruler & De Lange, 1993).
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen vier nummers van het blad ‘Bulletin de Guerre’.
Het blad werd uitgegeven door ‘Bell Telephone Manufacturing Company’ in 1916. Gezien
het geringe aantal nummers wordt dit blad in de meeste werken niet als eerste Belgische
personeelsblad gezien. Toch beschouwt men dit als een voorloper van de bladen die later
tijdens het interbellum verschenen (Visser, 2005).
Het waren de Nederlanders die het personeelsblad in België introduceerden via het Belgische
filiaal van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek. Hun “ Rust Roest” (1921) kreeg hier en
daar navolging maar het aantal personeelsbladen in België bleef erg laag tot aan de Tweede
Wereldoorlog. Mogelijks speelde onze tweetaligheid hierin een rol. Voor veel bedrijven was
het maken van twee verschillende bladen een (te) dure onderneming (Thomas, 1986; Visser,
2005).
Sinds 1945 neemt het aantal personeelsbladen aanhoudend toe. In 1950 werd de Koninklijke
Belgische Vereniging van de Bedrijfspers/ Association Royale Belge de la Presse d’Entreprise
opgericht door enkele bedrijfsjournalisten. Deze groepering wil meer professionalisering in de
bedrijfsjournalistiek.
3.3 Functies van het personeelsblad
Het personeelsblad is een vorm van interne communicatie. Interne communicatie had
een 4-ledige functie, namelijk: (1) de werknemers met elkaar en met de organisatie verbinden
(2) het werkproces faciliteren (3) het optimaal gebruiken van aanwezige kennis (4) en het
richten van de organisatie (Delden, 1998; Koeleman, 2004; Mastenbroek, Persie, Rijna &
Vries, 2004; Wit & Delden, 1996). Als onderdeel zijnde van interne communicatie, vinden we
deze functies ook terug bij een personeelsblad.
Een personeelsblad verspreidt allerhande informatie over het bedrijf of organisatie. Op die
manier weten medewerkers naar welk resultaat ze toe werken, wat er van hen verwacht wordt
en op welke manier dat dient te gebeuren (2) (3). Door middel van het personeelsblad kan
men zijn doelstellingen propaganderen en zodoende medewerkers overtuigen. Als
medewerkers de beslissingen op basis hiervan accepteren, kan de koers eensgezind verder
gezet worden (4). Het is ook een manier om het contact tussen de medewerkers van de
verschillende niveaus te faciliteren en meer één groep te maken van het medewerkers. Tot slot
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stimuleert het een positieve houding aangaande het bedrijf of de organisatie (1) (Coninckx,
Gelders, Saelens, Stevens, & Verckens, 2010, Ruler, 1992; Smilde, Smits & Van Snek, 1998;
Van Riel, 2003; Willems 1989).
Volgens Kikkert (1988) staat het ‘informeren’ van de medewerkers centraal. Daarnaast
kan een personeelsblad ook fungeren als bindingsmiddel tussen medewerkers en het bedrijf of
de organisatie. Anderen wijzen dan weer naar de sociaal-emotionele bindfunctie als
basisfunctie. Dit is immers het bedoeling van waaruit het personeelsblad is ontstaan
(Coninckx et al., 2010).
Zonder ons in deze discussie te mengen, blijkt betrokkenheid van medewerkers erg belangrijk
voor organisaties. Het beïnvloedt hun attitude en gedrag positief (Meyer en Allen, 1991).
Doch, een personeelsblad hoort zich niet enkel tot gezelligheid en sociaal contact te beperken.
Een goed evenwicht tussen informeren en binden is dus aangewezen (Visser, 2005).
3.4 Onderzoek en bevindingen
Globaal gezien gebeurt er weinig onderzoek naar het personeelsblad (Coninckx et al.
2010). Dat is vreemd vindt Brounts (1998). Hij ziet interne communicatie als een hulpmiddel
dat ingezet kan worden om de verhoudingen binnen een organisatie te beïnvloeden. Om
optimaal gebruik te maken van dit medium, is onderzoek naar het effect ervan een noodzaak.
Bols (2006) legt het probleem bij de bedrijven die moeilijk toegang verlenen tot hun
gegevens. Daarnaast wordt het nut van zulke onderzoeken soms ook in twijfel getrokken
omwille van de moeilijkheid die gepaard gaat met het invoeren van veranderingen op basis
van de resultaten van het onderzoek (Brounts, 1998).
Uit het geringe aanbod, selecteerden we een aantal onderzoeken en bevindingen die ook
interessant kunnen zijn voor het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’.
•

Onderzoek naar het interne communicatiebeleid bij Alcatell-Bell, begin jaren ‘90 wees
uit dat werknemers het meeste belang hechten aan informatie die ze rechtstreeks van
hun chef kregen. Alle andere informatie, waaronder onder andere hun personeelsblad,
beoordeelden ze als louter ondersteunend (De Tijd, 1993).

•

Heijen (2005) bestudeerde de evolutie van de functie van het personeelsblad. Daar waar
het vroeger fungeerde als informatietool, functioneert het vandaag de dag meer en meer
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als relatietool. Hierbij nemen andere (digitale) media de informatiefunctie van het
personeelsblad over.
•

Over de verschijningsfrequentie zijn verschillende bevindingen gepubliceerd. Een casestudy van het personeelsblad ‘Vandemoortele Group’ benadrukt het belang van
verschijningsfrequentie maar kleeft hier geen specifiek getal op (Defossez, 2006).
Koeleman (2004) doet dit wel. Hij stelt dat een personeelsblad maandelijks moet
verschijnen. Een lagere frequentie zou het lezerspubliek geen regelmaat laten ervaren
waardoor de binding met het blad zou afnemen. Verckens (1998) acht dan weer alle
frequenties (van dagelijks tot half jaarlijks) mogelijk.

•

Tot slot vreest men dat de opkomst van communicatie- en informatietechnologieën een
reële bedreiging zijn voor het voortbestaan van het personeelsblad (De Vrieze, 2005).
Steeds meer bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van intranet. Dat is een
computernetwerk binnen een organisatie waarlangs iedere werknemer informatie
ontvangt. Binnen dit netwerk is er ook een mogelijkheid om te reageren op de
binnengelopen

informatie

(Reijnders,

2000).

De

voordelen

liggen

in

de

actualiteitswaarde die zulke netwerken hebben en de ruime mogelijkheid om te
communiceren met de werknemers. Ook kan de werknemer zelf kiezen wat hij leest,
waardoor een overload aan informatie uit de weg gegaan wordt (Koeleman, 2004). Tot
op heden heeft intranet het personeelsblad nog niet volledig overgenomen omdat er ook
nadelen aan verbonden zijn: Zo kunnen documenten binnen dit netwerk moeilijk
beveiligd worden. Ook vraagt het verspreiden van actuele informatie tijd, kennis en
middelen. Deze zijn niet altijd voorhanden of vragen een grote investering. Ten slotte
dreigt een drop-out omdat niet iedereen even vaardig is met dit soort technologie of
mogelijks elke werknemer niet (evenveel) aanwezig is op het intern netwerk. ( Heijen,
2005). Deze moeilijkheden vinden we evenzeer terug bij websites, online
nieuwsbrieven en online communicatiekanalen zoals Facebook, en bestendigen het
voortbestaan van het personeelsblad
4. Over & Weer
4.1 Situering
‘Scouting for Boys’, het succesboek van Baden Powell vormt de aanleiding voor het
ontstaan van Scouting en maakte de krijtlijnen van Scouting op grote schaal bekend. Het
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vormde de ideale handleiding voor wat scouts als jeugdbeweging vooropstelde en hoe dit in
praktijk idealiter uitgewerkt moest worden. Om de verbondenheid van het steeds groter
wordend aantal scoutsgroepen, met de basis te blijven garanderen en iedereen antwoorden te
bieden op scoutsgerelateerde vragen, werd Scout magazine uitgegeven (www.scouters.us). De
Belgische versie van dit tijdschrift ‘De Scout’ werd voor het eerst in 1918 uitgegeven door
Georges de Hasque.
In 1974 verschijnt het eerste leidingtijdschrift van de toenmalige VVKM-VVKS (Vlaams
Verbond van Katholieke Meisjesgidsen – Vlaams Verbond van Katholieke Scouts), intussen
omgevormd tot ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’. Net zoals het ‘Scout Magazine’ wil dit
tijdschrift de pedagogische visie en praktische informatie en richtlijnen van de organisatie
overbrengen. Daarnaast is in dit tijdschrift ook ruimte voor interactie tussen de verschillende
scoutsgroepen. Het verschil is de doelgroep, die deze keer beperkt is tot de leiding van de
organisatie. Het huidige leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ is hier het verre achterkleinkind van
(Verreyken, 2010; scoutsengidsenvlaanderen.be).
4.2 Structuur
Het leidingtijdschrift ‘Over & Weer’ verschijnt zes keer per jaar. Twee uitgaven zijn
themanummers:

het

jaarthema

en

een

ander

themanummer,

één

GR

en

drie

gewone/gevarieerde edities. Een themanummer is een uitgave het leidingtijdschrift rond één
bepaald thema. Dit thema kan een bepaalde gebeurtenis (Bvb. de opening van een nieuw
scoutsjaar mét nieuw jaarthema ) zijn of bepaalde tendensen, van zowel binnen als buiten de
jeugdbeweging. Een GR is dan weer een praktische ‘Over & Weer’ die concreet ingaat op
dienstverlening binnen scouting.
Het leidingtijdschrift wordt gekenmerkt door een bepaalde structuur in opbouw. Zo
zijn er artikels die zich expliciet richten op de leiding van een bepaalde tak (Kapoenen &
Zeehondjes, Kabouters en (Zee)Welpen, Jonggivers en Scheepsmakkers, Gidsen en
(Zee)Verkenners, Jins en Loodsen, Groepsleiding, Akabe) of handelen over een bepaald
thema (Bvb. zingeving, diversiteit, dienst, internationaal, Krak?Boem!, vorming, orakel,
jeugdraad, lokalen, …). De verschillende thema’s die aangereikt worden in het
leidingtijdschrift, verschillen tussen de verschillende edities. Dit geldt eveneens voor de
terugkerende rubrieken (Ik was er bij, Kolom, Deze pagina is van…,Grondvesten, Publicatie
in de kijker, Standpunt, …). Niet alle rubrieken komen in iedere ‘Over&Weer’ aan bod. Het
verschilt van uitgave tot uitgave. Tot slot zijn er nog een aantal losse artikels, geordend onder
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de vlag: Ook nog. Hieronder vallen onder meer: de advertentie van Hopper (winkel van
Scouts&Gidsen Vlaanderen), de Scoutskrant, reclame voor Banier(winkel van Chiro),
sommige beeldreportages, Snippers en colofon.
4.3 Doelstellingen
De missie van het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ is een dynamisch en aantrekkelijk
tijdschrift te zijn dat de doelgroep zoveel mogelijk aanspreekt. Hierbij staat het evenwicht
tussen pedagogische informatie en richtlijnen overbrengen enerzijds en actieve leiding in
beeld brengen/ aan het woord laten anderzijds, centraal (Scouts&Gidsen Vlaanderen, 2009).
De vooropgestelde missie vertaalt zich in vier doelstellingen:
•

Het tijdschrift wil de begeleidershouding van de leiding beïnvloeden door hen te
inspireren of leiden, hen te laten nadenken en hen daadwerkelijk ook dingen te laten
uitproberen in praktijk.

•

Het tijdschrift wil de leiding praktisch ondersteunen. Dit door hen spelmateriaal aan te
reiken, relevante informatie en nieuws aan te bieden; en hen wegwijs te maken binnen
de officiële instanties.

•

Het tijdschrift wil de dialoog tussen leiding onderling en tussen leiding en Scouts en
Gidsen Vlaanderen nationaal tot stand brengen.

•

Het tijdschrift wil de lezer stimuleren om zich ergens in vast te bijten en op zoek te gaan
naar verdieping, ook buiten ‘Over&Weer’.

De doelgroep, waarover sprake, zijn de leiding van Scouts&Gidsen Vlaanderen. Dit begrip
kent echter brede invulling en beperkt zich niet tot de actieve jonge leiding. Ook de
medewerkers en personen binnen de hogere structuren van Scouts&Gidsen Vlaanderen
ontvangen het tijdschrift. Daarnaast wil het leidingtijdschrift Jins; leden die nog net geen
leiding zijn, laten kennis maken met het leiding zijn. Ook zij ontvangen het leidingtijdschrift
als een soort ‘voorsmaakje’ van wat hen te wachten staat. Om complexe opsommingen in het
vervolg van de Masterproef te vermijden, zal de doelgroep in deze Masterproef samengevat
worden als ‘leiding’. Dit begrip dient, zoals hierboven beschreven, ruim geïnterpreteerd te
worden.
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4.4 De redactie
Net zoals ieder tijdschrift heeft ook ‘Over&Weer’ een redactie die beslissen over het
blad en het inhoudelijk en visueel vormgeven. Zij verschillen waarschijnlijk van vele
redacties in die mate dat de grote meerderheid van de redactieleden dit werk vrijwillig doet.
De artikels worden enerzijds geschreven door personen die (vrijwillig) werkzaam zijn binnen
een bepaalde afdeling/vakgebied; bijvoorbeeld ‘zingeving’, ‘kapoenencommissariaat’,
‘technieken’. Vanuit hun kennisdomein en ervaringen schrijven zij een artikel. Anderzijds
worden artikels geschreven door vrijwilligers die graag schrijven en een bijdrage willen
leveren aan het tijdschrift.
Deze bijdrages kunnen rekenen op de steun van de hoofdredacteur die de inhoud van artikels
inhoudelijk ondersteunt en mee uitwerkt. De eindredacteur herleidt deze bijdrages inhoudelijk
tot één geheel, ondersteunt de (vrijwillige) taalcorrectoren en neemt de verdere productie op
zich. Eindredacteur en hoofdredacteur zijn betaalde functies.
De uiteindelijke vormgeving gebeurt door een extern lay-outbureau, ook zijn worden betaald.
Leiding en vrijwilligers kunnen ook op dit niveau een bijdrage leveren onder de vorm van
foto’s. Het drukwerk en de verspreiding van het tijdschrift gebeurt extern.
4.5 Voor - en nadelen personeelsblad/leidingtijdschrift
Aan elk communicatiemiddel zijn voor - en nadelen verbonden (Reijnders, 2006). Dit
geldt ook voor het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’.
Voordelen
+ Het tijdschrift bereikt het thuisfront. De ontvangers krijgt deze informatie zonder hier zelf
een inspanning voor te leveren.
+ Het tijdschrift kan overal mee naartoe genomen worden. Het is niet verbonden aan een
afgebakende ruimte, zoals het internet.
+ In het tijdschrift is plaats voor allerlei typen informatie. Het aanbod is doorgaans
gevarieerd, zodat iedere ontvanger zich aangesproken kan voelen.
+ Het tijdschrift kan op eigen tempo gelezen worden. Het is niet verbonden aan een
bepaalde tijdspanne.
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+ In het tijdschrift is er ruimte voor beeld. De toevoeging van beeltenissen kan de informatie
ondersteunen of illustreren. Daarnaast maakt het een tijdschrift vermakelijker om te lezen.
+ Dit soort communicatie heeft een bewaarfunctie. Het tijdschrift hoeft dus niet in één ruk
uitgelezen te worden en bovendien kan informatie later opnieuw geraadpleegd worden.
Nadelen
-

Een tijdschrift heeft een lang productieproces.

-

Aan het maken en verspreiden zijn druk en verzendkosten verbonden.

-

Informatie opzoeken in oude exemplaren is lastig.

-

Een tijdschrift heeft minder mogelijkheden tot interactie op korte termijn.
4.6 Eerder gevoerd onderzoek
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’ voert om de vier jaar een lezersonderzoek uit naar het

‘Over&Weer’ leesgedrag. Dit gebeurde voorgaande jaren aan de hand van een schriftelijke
enquête die opgestuurd werd naar een random selectie van leiding. Daar het opzet en de
indeling van de respondenten dit keer toch ietwat anders verloopt, wordt het moeilijk om alle
resultaten met elkaar te vergelijken. Toch geven we hieronder een kort overzicht van de
voornaamste resultaten van het onderzoek uit 2000 en 2004.
4.6.1 Lezersonderzoek 2000
In 2000 werden 598 leiding uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Zij
kregen allen een schriftelijke enquête opgestuurd die ze dienden in te vullen en terug
opsturen. Dit resulteerde in 347 geldige enquêtes of een responsrate van 58%.
0,6% van de respondenten gaf aan het tijdschrift niet te lezen, 13% bladerde enkel doorheen
het tijdschrift, 86,4% las het tijdschrift.
Ook de bruikbaarheid van het tijdschrift werd bevraagd. Slechts 2,6% van de respondenten
vond ‘Over&Weer’ niet bruikbaar. Hierbij zag 30.1% het tijdschrift als een inspiratiebron,
25.2% las het om op de hoogte te blijven, 26% gebruikte het als informatiebron en 18,7%
haalde er concrete activiteiten uit. Het soms of altijd bewaren van een ‘Over&Weer’ gebeurde
door 89,6%.
Vormelijk vond 89,3% de structuur duidelijk en 89,8% de foto’s aantrekkelijk.
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4.6.2 Lezersonderzoek 2004
In 2004 werden 619 leiding uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Net
zoals in 2000, kregen ze een schriftelijke enquête opgestuurd, die ze dienden in te vullen en
terug opsturen. Dit resulteerde in 289 geldige enquêtes of een responsrate van 46,6%.
2,7% van de respondenten gaf aan het tijdschrift niet te lezen, 9,6% bladerde enkel doorheen
het tijdschrift, 87,4% las het tijdschrift.
Ook de bruikbaarheid van het tijdschrift werd opnieuw bevraagd. 31% van de respondenten
vond ‘Over&Weer’ bruikbaar. In deze enquête werden verschillende gebruiksmogelijkheden
aangegeven. De respondenten mochten aangeven hoe zij het tijdschrift gebruiken. Hierbij
konden ze meerdere antwoorden aankruisen.75% vond het een ontspannend leesmiddel,
39,1% gebruikt het als bron van informatie, 46,3% las het tijdschrift om te weten wat er
binnen scouting leeft. 7,6% gebruikte het als discussiebron, 50,5% nam ideeën uit
‘Over&Weer’ mee naar de takraad en 12,4% nam wel eens een volledige activiteit over uit
‘Over&Weer’.
Vormelijk vond 89,2% de structuur duidelijk en 91% de foto’s aantrekkelijk.
5. Onderzoeksfocus
In het licht van voorgaande informatie over communicatie en het personeelsblad wil
het onderzoek van deze Masterproef eerst en vooral nagaan het leesgedrag van ‘Over&Weer’
door de doelgroep nagaan. Er zal een onderscheid gemaakt worden tussen zij die het blad
effectief lezen, zij die het blad doorbladeren en zij die het blad niet lezen. De focus van het
kwantitatief onderzoek is gericht op de effectieve lezers. In het kwalitatief onderzoek zullen
naast de lezers, ook de niet-lezers en bladeraars uitgebreider aan bod komen.
Daarnaast zal nagegaan worden in welke hoeverre de doelstellingen van het leidingtijdschrift
‘Over en Weer’ behaald worden. Dit om de effectiviteit en het nut van het tijdschrift na te
gaan.
Verder wordt gekeken naar een aantal bladkenmerken zoals de artikels, de edities, de
verschijningsfrequentie, de wijze van uitgave en de mogelijkheden hieromtrent naar de
toekomst toe.
Tot slot willen we ook een grote hoeveelheid suggesties verzamelen. Deze kunnen mogelijks
dingen aan de oppervlakte brengen over elementen waar dit onderzoek niet naar peilt. Op die
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manier wordt het onderzoek rijker en kunnen concrete voorstellen vanuit het basisniveau (de
leiding) misschien vertaald worden naar een uitwerking in de praktijk.
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Empirisch luik
1. Beschrijving van het corpus
In het empirisch luik van deze Masterproef wilden we antwoord krijgen op volgende
vragen. “In welke mate wordt het leidingtijdschrift van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, door de
doelgroep, zijnde de leiding, gelezen?” (leesgedrag),”Waarom leest men het leidingtijdschrift
of waarom net niet?” (doelstellingen), “ Wat vinden de lezers goed en niet goed aan het
tijdschrift” (bladkenmerken) en “ Wat kan anders, beter of extra?” (suggesties).
1.1 Lezersonderzoek
Bovenstaande vragen werden onderzocht met een lezers(kring)onderzoek. Het is een
analyse van een bepaald medium, hier het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’, waarbij onderzocht
wordt of het medium voldoet. Dit kan gebeuren op het niveau van het beleidskader
(uitvoeringsanalyse) of op het niveau van de doelgroep (tevredenheidsanalyse). In functie van
de vooropgestelde doelgroep, de leiding van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, kozen we voor een
tevredenheidsanalyse (Koeleman, 2004). Op die manier kon de waardering voor
leidingtijdschrift in het algemeen en specifiek onderzocht worden en kon het nut en belang
van het tijdschrift worden nagegaan.
Het lezersonderzoek van deze Masterproef was tweeledig. Enerzijds was er een
kwantitatief gedeelte, anderzijds een kwalitatief. De namen van beide soorten onderzoek
verraden hun opzet. Kwantitatief onderzoek resulteert in numerieke en gestandaardiseerde
gegevens; kwantiteiten. Het resultaat is een overzicht van cijfers die hoeveelheden uitdrukken.
Analyse van deze gegevens gebeurt met behulp van statistiek. Kwalitatief onderzoek resulteert
in niet-cijfermatig materiaal. Deze gegevens drukken geen hoeveelheden uit, maar meningen
of kwaliteiten. De analyse van deze gegevens gebeurt aan de hand van conceptualisatie
afhankelijk van het onderzoeksopzet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2004).
De keuze voor deze twee verschillende soorten onderzoek gebeurde in functie van
volledigheid. Het kwantitatieve onderzoek moest ons in staat stellen statistische en
representatieve uitspraken te doen over een grote groep mensen. Het kwalitatieve onderzoek
moest ertoe leiden dat het onderwerp op een zo reëel mogelijke manier belicht werd met als
pluspunt: de mogelijkheid tot diepgaandere vragen en het exploreren van details (Dey, 1993;
Robson, 2002).
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Concreet gebeurde het kwantitatief onderzoek aan de hand van een websurvey. Dat is
een enquête die op een webpagina geplaatst wordt, in dit geval de website van
‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, met een bepaalde URL. De respondenten vullen de enquête
online in en verzenden hun gegevens naar de databank van Scouts&Gidsen Vlaanderen. Een
enquête is een lijst met vragen die aan de doelgroep worden voorgelegd. Deze vragen kunnen
zowel open als gesloten zijn.
Een online enquête heeft heel wat voordelen: het kostenplaatje is laag, het is een snelle manier
om een veelheid aan gegevens te verzamelen, het is een gebruiksvriendelijke methode, de
respondent kan kiezen wanneer hij/zij de enquête wil invullen, de respons kan goed en
nauwkeurig opgevolgd worden en bovendien is een snelle verwerking van de verzamelde
gegevens mogelijk. Maar er zijn ook nadelen aan deze methode verbonden: de
representativiteit van de steekproef laat soms te wensen over, zo zijn sommige groepen
ondervertegenwoordigd en is er een zelfselectie voor de respondenten. Technische online moeilijkheden verstoren het onderzoek, en het opstellen van een web survey vereist de nodige
computerkennis (Pelsmacker & Kenhove, 2006; Selm & Jankowski, 2006; Waardenburg,
2003).
Het kwalitatieve onderzoek maakte gebruik van een ‘live’ interview in groep. Het
interview is een vraaggesprek met mensen. Deze methode laat toe dieper in te gaan op
bepaalde vragen, ook non-verbaal gedrag en spontane uitingen kunnen geregistreerd worden.
Het interview heeft een flexibeler opzet en kan inspelen op bepaalde informatie. Zo kan de
volgorde van de vragen veranderd worden en kunnen vragen bijgesteld of weggelaten worden.
Op die manier is een nauwkeurige en doorgaans volledige gegevensverzameling mogelijk
(Billiet & Waege, 2003; Waardenburg, 2003)
1.2 Steekproef
Beiden soorten onderzoek waren van toepassing op dezelfde doelgroep, met name: de
leiding van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’. Zoals eerder beschreven was het kwantitatieve luik
van toepassing op een grote groep mensen. Het kwalitatieve onderzoek richtte zich op een
veel kleiner groepje mensen.
Voor het kwantitatieve onderzoek werden in totaal 2556 scoutsleiding at random uit de
officiële ledenlijst geselecteerd. Bij aanvang van het onderzoek werden 1500 scoutsleiding
geselecteerd. Daar de responsrate eerder laag was, nodigden we één maand na de start van het
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onderzoek, opnieuw 1056 nieuwe leiding uit ter deelname. Ze kregen allen een e-mail, met
daarin een uitnodiging om deel te nemen aan het kwantitatieve onderzoek.
De uiteindelijke steekproef van het kwantitatieve onderzoek, bestond uit de 190 leiding van
‘Scouts en Gidsen Vlaanderen’, die ingingen op deze uitnodiging. De responsrate bedraagt
7,4%. Dat is erg laag.
Het kwalitatieve onderzoek maakte gebruik van vijf verschillende scoutsgroepen. De
deelnemende groepen onderscheidden zich van elkaar op basis van de variabelen regio
(Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg) en soort
scoutsgroep (Gemengde Scouts, Meisjesgidsen, Jongensscouts, Zeescouts en Akabe). De
random combinatie van deze twee kenmerken leidde tot volgende vijf subgroepen:
Meisjesgidsen Antwerpen, Gemengde groep Limburg, Jongensscouts Oost-Vlaanderen,
Zeescouts West-Vlaanderen, Akabe Vlaams-Brabant. Vervolgens werden deze subgroepen ad
random geselecteerd uit de officiële scoutsgroepenlijst van Scouts&Gidsen Vlaanderen en
opgebeld ter deelname aan het kwalitatief onderzoek. Deze werkwijze noemt men een
gestratificeerde selectiemethode. Hierbij wordt de totale populatie, alle scoutsgroepen
aangesloten bij ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, onderverdeeld in elkaar niet-overlappende
klassen. Vervolgens wordt uit elke subpopulatie at random een groep getrokken ter deelname
(Howitt, D., Cramer, D., Hermans, J., & Smeets, I., 2007).
1.3 periode
De complementariteit van beide soorten onderzoek werd uitgewerkt in functie van tijd:
Het kwantitatieve luik van het onderzoek werd als eerste uitgewerkt. Met deze
‘verkenningsmethode’ verzamelden we cijfermatige gegevens die ons een algemeen beeld van
de (niet-)lezers gaven. Op basis van deze informatie werd het tweede luik uitgewerkt en
uitgevoerd. Het tweede en dit keer kwalitatieve onderzoek leverde betekenismateriaal op in de
vorm van gesprekken en notities. Op die manier dichtte het tweede onderzoek, de ‘gaten’ die
het eerste onderzoek niet had kunnen invullen. Het totale onderzoek nam 5 maanden in beslag
en liep van februari tot juni 2012. (fig.2)
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Fig 2. Verloop van het onderzoek

2. Onderzoeksopzet
2.1 Kwantitatief onderzoek.
2.1.1 Voorbereiding
De vragen voor de web survey werden geselecteerd op basis van drie elementen: (1)
een overlegvergadering met de Pedagogische Commissie van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’,
(2) vragen uit eerder lezersonderzoek van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, (3) vooronderzoek
naar leesonderzoek van personeelsbladen.
Deze gegevens werden allen in acht genomen bij het opstellen van de vragen voor het
kwantitatief onderzoek. Vervolgens werd de enquête praktisch uitgewerkt door de
hoofdredactie en de onderzoekers. Hierbij was er technische ondersteuning vanuit de het
Verbond. De ICT - verantwoordelijke van de organisatie plaatste de web survey online.
De proefpersonen werden at random geselecteerd uit de administratieve gegevens van Scouts
& Gidsen Vlaanderen. Aan de hand van een e-mail werden zij uitgenodigd om deel te nemen
aan het onderzoek. Dit alles gebeurde eveneens door ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen nationaal’.
2.1.2 Onderzoeksverloop
De proefpersonen kregen allen een e-mail met daarin een uitnodiging om deel te
nemen aan het onderzoek (bijlage 1). In deze e-mail stond een link naar de website waarop de
enquête ingevuld kon worden.
Zij die effectief ingingen op deze uitnodiging en surften naar de desbetreffende link, werden
gevraagd in te loggen met de login die elke leiding krijgt, bij inschrijving in de
ledenadministratie van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’. Op die manier kregen we later toegang
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tot algemene gegevens zoals: leeftijd, geslacht, gouw, aantal jaar leiding en huidige
leidingsfunctie.
Vervolgens werd hen nog eens (schriftelijk) uitgelegd wat het onderzoeksopzet inhield en wat
hen te wachten stond.
Dan werd hen gevraagd de vragenlijst betreffende het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ in te
vullen, alsook nog twee demografische vragen van een antwoord te voorzien.
Tot slot werden de proefpersonen bedankt voor hun deelname en werden ze eraan herinnerd
dat hun deelname mogelijks nog een beloning in petto had, mits zij geselecteerd werden.
2.1.3 Websurvey vragen
Wat nu volgt is een beschrijving van de verschillende onderdelen van het online
onderzoek. Bijlage 2 bevat het uitgeschreven onderzoek in zijn geheel.
De eerste vraag van de online enquête verdeelde de deelnemers in drie soorten groepen
naargelang leesgedrag; niet-lezers, bladeraars en lezers. Het antwoord op deze vraag bepaalde
het verdere verloop van de enquête. Indien de respondent zich uitte als lezer, werd hij of zij
doorgestuurd naar vragen specifiek voor lezers. Gaf hij of zij aan een niet-lezer of ‘bladeraar’
te zijn dan werd hij of zij doorgestuurd naar een vraag specifiek voor niet-lezers en
‘bladeraars’.
Lezers
Achtereenvolgens werden onderstaande vragen aan de lezers gesteld. Iedere vraag was
voorzien van verschillende antwoordmogelijkheden, tenzij anders aangegeven. De
respondenten werd gevraagd die antwoordmogelijkheid aan te duiden die het beste voor hun
paste. In ‘analyse van het materiaal’ worden de verschillende antwoordmogelijkheden verder
toegelicht per vraag.
•

Waarom lees jij ‘Over&Weer’ ?

•

Het leidingtijdschrift ‘Over & Weer’ verschijnt 6 keer per jaar.
o In welke mate lees je de verschillende edities van ‘Over & Weer’?
o Naast de normale ‘Over & Weer’ worden soms ook themanummers
uitgebracht. Welke van de volgende edities herinner je je?

•

Hoeveel artikels lees je gemiddeld in een editie van de ‘Over & Weer’?
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•

Welke artikels lees je voornamelijk?

•

‘Over & Weer’ kan ook een bruikbaar tijdschrift zijn.
o Gebruik je ook dingen uit ‘Over & Weer’ in je eigen scoutswerking?
o Als je iets uit het tijdschrift gebruikt, op welke manier doe je dat dan?
o Andere: ….(open vraag)

•

Achteraf
o Wat doe je met een gelezen ‘Over & Weer’- editie achteraf?
o Andere: … (open vraag)

•

‘Over & Weer’ verschijnt 6 keer per jaar. Wat vind je van die frequentie?

Niet-lezers en ‘bladeraars’
Onderstaande vraag werden aan niet – lezers en ‘bladeraars’ gesteld. Deze vraag was
voorzien van verschillende antwoordmogelijkheden. De respondenten werd gevraagd die
antwoordmogelijkheid aan te duiden die het beste voor hun paste. In ‘analyse van het
materiaal’ worden de verschillende antwoordmogelijkheden verder toegelicht per vraag.
•

Waarom lees jij het ‘Over&Weer’ niet?

Lezers, niet-lezers en ‘bladeraars’
Onderstaande vragen werden aan lezers, niet – lezers en ‘bladeraars’ gesteld. Deze vragen
waren voorzien van verschillende antwoordmogelijkheden, tenzij anders aangegeven. De
respondenten werd gevraagd die antwoordmogelijkheid aan te duiden die het beste voor hen
paste. In ‘analyse van het materiaal’ worden de verschillende antwoordmogelijkheden verder
toegelicht per vraag.
•

Elke leiding krijgt ‘Over & Weer’ gratis in de bus.
o Stel dat je je kan uitschrijven voor ‘Over & Weer’, zou je dat dan doen ?
o Zou je het blad lezen, indien het enkel digitaal bestond ?

•

Zou je het jammer vinden, moest ‘Over & Weer’ verdwijnen ?

•

Laatste woord (mening, suggesties, opmerkingen, …): open vraag.
Aanvullende demografische gegevens (opleidingsniveau en afkomst van stad-dorp-

gemeente) werden ook nog in de enquête bevraagd. Aan de hand van de demografische
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variabelen, trachtten we zich te krijgen in de achtergrond van de respondenten.
Demografische variabelen meten kwantitatieve kenmerken van een bepaalde groep, hier de
leiding van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, die informatie geven over de samenstelling en
omgevingsfactoren die van invloed zijn op de personen in die groep (Coninckx & Van
Ootegem, 2006).
2.2 Kwalitatief onderzoek
2.2.1 Voorbereiding
De vragen voor het kwalitatief interview werden geselecteerd op basis van twee
elementen: (1) een overlegvergadering met de Pedagogische Commissie van ‘Scouts&Gidsen
Vlaanderen’ en (2) de resultaten van het kwantitatief onderzoek.
Vanuit deze informatie werd een interview opgesteld. Dit werd eveneens uitgewerkt op papier
voor de respondenten.
De vijf scoutsgroepen werden at random geselecteerd uit een gestratificeerde steekproef
aangaande twee kenmerken: regio en soort scouts. De groepsleiding van deze scoutsgroepen
werd telefonisch gecontacteerd. Nadat het doel en opzet van het interview duidelijk gemaakt
was, werd gevraagd of ze wilden deelnemen. Vervolgens kreeg iedere deelnemende
scoutsgroep de onderzoeker op bezoek voor een ‘live interview’ met de groep.
2.2.2 Onderzoeksverloop
Bij aankomst werd het doel en opzet van het onderzoek naar de scoutsgroep als geheel
gecommuniceerd. Vervolgens werd de leidingsgroep onderverdeeld in lezers, niet-lezers en
‘bladeraars’, naargelang het leesgedrag. Hiervoor hanteerden we volgende indeling:
•

Een niet-lezer is iemand die het blad sporadisch of niet leest.

•

Een ‘bladeraar’ is iemand die het blad voornamelijk doorbladert en hier en daar iets
meepikt van een artikel. Hij/Zij leest minder dan drie artikels.

•

Een lezer is iemand met de intentie om het blad te lezen. Een lezer leest per uitgave drie
of meer artikels in zijn geheel.

Deze drie subgroepen werd gevraagd apart te gaan zitten, een vragenlijst in groep te
bespreken en hierbij notities te maken. Tijdens het bespreken van de vragenlijst ging de
onderzoeker langs bij de verschillende groepjes. Ze beantwoordde vragen over de vragenlijst
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en ging dieper in op onduidelijke antwoorden. Daarna verzamelde de leiding opnieuw in één
groep en werd een korte pauze ingelast. Tijdens deze pauze bekeek de onderzoeker, de
antwoorden. Ze duidde onduidelijkheden aan en formuleerde op basis hiervan extra vragen.
Vervolgens werden in het laatste gedeelte alle vragen nog eens in groep overlopen en werden
bijvragen gesteld.
2.2.3 Interview vragen
De vragen werden opgedeeld volgens vijf thema’s: concept, inhoud, vorm, interactie
en extra. Vragen over het concept gingen het belang van het leidingtijdschrift voor de groep
na. Er werd gepeild naar de noden die het blad al dan niet invulde en de noodzaak van een
leidingtijdschrift an sich. Daarnaast werd gevraagd of het leidingtijdschrift aansluit bij hun
ideeën rond scouting en of het tijdschrift de persoonlijke verwachtingen inloste.
Vragen over de inhoud gingen na wat zeker wordt gelezen en wat hen hierbij overtuigd.
Verder werd gepeild naar hun voorkeur aangaande thema of gevarieerde ‘Over&Weer’s en of
bepaalde artikels hen waren bijgebleven. Tot slot werd gevraagd wat ze persoonlijk naar
inhoud toe aan het leidingtijdschrift zouden veranderen, moest dit mogelijk zijn.
Vragen over de vorm gingen na of het tijdschrift hen vormelijk beviel en wat ze naar vorm
aan het leidingtijdschrift zouden veranderen, moest dit mogelijk zijn.
Vragen over interactie gingen na in welke mate ze de aangeboden interactie met andere
groepen interessant/ leuk vonden. Ook werd gevraagd of ze wisten hoe ze als groep in het
leidingtijdschrift konden verschijnen, dit om te peilen naar hun eigen interactieniveau.
Onder ‘extra’ werd ruimte gelaten om zelf dingen aan te kaarten, een eigen mening te spuien
of dingen te suggereren.
3. Verwerking
3.1 Kwantitatief onderzoek
De verwerking van het kwantitatief onderzoek gebeurde aan de hand van statistische
analyses. Hierbij werd gebruik gemaakt van verschillende methoden. We overlopen ze kort
(Field, 2009).
Frequentietabel: Een tabel waarmee observaties overzichtelijk geordend worden volgens
hoeveelheden. Meestal worden de hoeveelheden in absolute frequenties weergegeven.
Daarnaast kan de frequentietabel de observaties ook weergeven als percentages. De
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cumulatieve frequentie sommeert de verschillende observaties achtereenvolgens, het laatste
cijfer van een cumulatieve frequentietabel is dus altijd het totaal van de steekproef.
Kruistabel: Een frequentietabel waarin de samenhang tussen twee of meerdere variabelen
wordt bekeken. Hierbij worden sommige variabelen in rijen toegevoegd en andere in
kolommen. Hierdoor krijg je een ‘kruising’.
Chi-kwadraattest: Deze test meet de samenhang tussen twee categoriale variabelen. In functie
van een nauwkeurig resultaat moet de gebruikte steekproef groot genoeg zijn. Algemeen
wordt verwacht dat elke cel voldoende observaties bevat (>5). Wanneer hier niet aan voldaan
wordt, kan men beter gebruik maken van een Fisher’s exact test.
De Fisher’s exact test: Deze test meet eveneens de samenhang tussen twee categoriale
variabelen. Hij wordt gebruikt wanneer er met kleine steekproeven gewerkt wordt en wanneer
de observaties per cel kleiner zijn dan 5.
Binaire logistische regressie: Een regressie is een statistische techniek om na te gaan of er
een bepaalde samenhang is tussen verschillende variabelen. Logistische regressie is een
regressie analyse waarbij de afhankelijke variabele categoriaal van aard is en de
onafhankelijke variabelen categoriaal of continue van aard zijn. Een Binaire logistische
regressie is een logistische regressie waarbij de categoriale afhankelijke variabele bestaat uit
slechts twee waarden. Gezien de subgroep niet-lezers niet aanwezig was in onze steekproef,
kunnen we de afhankelijke variabele zien als een binaire categoriale variabele. Zodoende
werd dan ook gebruik gemaakt van een binaire logistische regressie. Het resultaat van zo’n
regressie wordt weergegeven aan de hand van (een B-waarde, een coëfficiënt die met de
onafhankelijke variabele geassocieerd wordt,) de Wald statistiek en een p-waarde die op de
significantie van het resultaat duidt.
Associatie Phi-waarde: Dit getal drukt de associatiesterkte en de richting van de samenhang
tussen twee categorische variabelen uit (Field, 2009).
3.2 Kwalitatief onderzoek
De interviews met de verschillende scoutsgroepen resulteerden in eigen notities en
notities van de leiding van de scoutsgroepen.
Dit alles werd samengevat in één document (Zie bijlage 3). Na het verwerken en interpreteren
van het kwantitatieve onderzoek, werden de kwalitatieve gegevens gebruikt als aanvulling op
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de kwantitatieve resultaten. Het kwantitatieve én kwalitatieve resultaten vormen daardoor één
geheel.
4. Analyse van het materiaal
In dit onderdeel worden de resultaten van het kwantitatieve en het kwalitatief
onderzoek van naderbij bekeken. Eerst worden de algemene resultaten toegelicht. Vervolgens
worden de resultaten besproken naargelang het leesgedrag. Eerst zullen de lezersresultaten
aan bod komen, vervolgens de resultaten van de ‘bladeraars’, dan de niet-lezers resultaten en
tot slot de resultaten die van toepassing zijn op de drie groepen samen.
Bij het bespreken van de resultaten zal het kwantitatief onderzoek als leidraad gebruikt
worden. Het kwalitatief onderzoek heeft eerder een aanvullende functie. De kwalitatieve
gegevens kunnen de kwantitatieve informatie bevestigen of ontkrachten, of verdere
aanvullingen doen, daar waar het kwantitatief onderzoek iets over het hoofd heeft gezien. De
subgroep niet-lezers zal enkel kwalitatief belicht worden. Dit omdat deze subgroep niet
aanwezig was in de steekproef van het kwantitatief onderzoek.
Belangrijk om te weten. De web survey van het kwantitatief onderzoek werd ingevuld door
190 personen. In het licht van de 2556 personen die een uitnodiging ontvingen ter deelname,
kunnen we stellen dat de responsrate (7,4%) erg laag is. De representativiteit van het
onderzoek komt hiermee in het gedrang. De statistische bewijskracht is immers sterk
afhankelijk van de steekproefgrootte. Een kleine steekproef heeft als risico dat het resultaat
statistisch niet significant is en dus moeilijk te vertalen is naar de realiteit (Levin & Cleophas,
2008). Deze vaststelling kleurt de resultaten en moet in rekening gebracht worden bij het
lezen en interpreteren van de resultaten.
4.1 Algemeen
4.1.1 Leesgedrag
Algemeen leesgedrag
Leesgedrag

Frequentie Percentage Gevalideerd
Percentage

Cumulatief
Percentage

Bladeraars

24

12,6

12,6

12,6

Lezers
Niet-lezers

166
0

87,4
0

87,4
0

100,0
100,0

Totaal

190

100,0

100,0

Tabel 1: Algemeen leesgedrag; Lezers, bladeraars en niet-lezers.
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De personen die deze web enquête hebben ingevuld, geven allen aan het blad te lezen
of ten minste te doorbladeren (zie tabel 1). Dit resultaat kunnen we op twee manieren
interpreteren: Ofwel bestaat de groep niet-lezers niet. Ofwel is de enquête niet ingevuld door
niet-lezers.
Deze laatste verklaring, krijgt steun vanuit het kwalitatief onderzoek. De 40 deelnemende
leiding, waren afkomstig uit vijf verschillende scoutsgroepen. Vijf (12,5%) personen gaven
aan het tijdschrift niet te lezen, 18 (45%) personen gaven aan het tijdschrift te lezen en 17
(42,5%) personen categoriseerden zichzelf eerder als ‘bladeraars’.
Deze cijfers verdedigen de 2de verklaring voor de afwezigheid van niet-lezers in onze web
survey: niet-lezers bestaan maar ze hebben de enquête niet ingevuld.
Het weergeven van percentages voor het leesgedrag in het kwalitatief onderzoek kan,
gezien de kleine groep, overbodig lijken. Doch, het brengt ons bij een vermoeden. In het
kwalitatief onderzoek is de verhouding tussen ‘lezers’ en ‘bladeraars’ is bijna gelijk (45% vs.
42,5%). In het kwantitatief onderzoek is dat helemaal niet zo (87,4% vs. 12,6%). Mogelijks
hebben vooral ‘lezers’ de inspanning gedaan om deel te nemen aan het kwantitatief
onderzoek. Het is dus mogelijk dat de verhouding van ‘lezers’, ‘bladeraars’ en ‘niet-lezers’ in
de totale populatie, alle leiding van ‘Scouts&Gidsen Vlaanderen’, helemaal anders ligt en dat
dit onderzoek er niet in geslaagd is, een representatieve steekproef samen te stellen.
4.1.2 demografische variabelen
De demografische variabelen opgenomen in het onderzoek waren: leeftijd, geslacht,
diploma, aantal jaar in leiding, functie in de leidingploeg, gouw afkomst en het type omgeving
waar de eigen scoutsgroep deel van uitmaakt (stad-dorp-gemeente). In de statistische analyse
werd gekeken of er samenhang aanwezig was in de relatie tussen leesgedrag en de
demografische variabelen.
Leeftijd
Zoals blijkt uit de tabel waren de meeste respondenten jongvolwassenen (18- 25 jaar).
Op basis van de frequentietabel (tabel2) wordt het blad het meest gelezen door 19-en-20jarigen. Om de te zien of leeftijd het leesgedrag kan voorspellen, werd een Binaire logistische
regressie uitgevoerd.
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Leesgedrag X Leeftijd
Leeftijd

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Lezer

17

1

7

8

18

2

10

12

19

7

29

36

20

6

29

35

21

3

26

29

22

2

26

28

23

2

18

20

24

1

10

11

25

0

3

3

27

0

1

1

29

0

1

1

33

0

1

1

41

0

1

1

53

0

1

1

54

0

1

1

57

0

1

1

62

0
24

1
166

1
190

Totaal

Tabel 2, Leesgedrag X Demografische variabelen 1; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

De predictorwaarde van leeftijd (B= .191, S.E=.115) is niet significant. Wald(1) = 2.75 en
p=.097 > 0.05. We mogen dus stellen dat leeftijd het leesgedrag niet kan voorspellen in deze
steekproef.
Geslacht
Leesgedrag X Geslacht
Geslacht

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Totaal

Lezer

Man

15

73

88

Vrouw

9
24

93
166

102
190

Tabel 3, Leesgedrag x Demografische variabelen 2; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Het huidige onderzoek bleek meer vrouwelijke dan mannelijke respondenten te hebben. Op
basis van de ruwe aantallen, leken er in de steekproef geen verschillen aanwezig in het
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leesgedrag tussen mannen en vrouwen (zie tabel 3). Om dit met meer zekerheid te kunnen
stellen,

werd

een

Chi-kwadraattoets

uitgevoerd.

Deze

bevestigt

bovenstaande

veronderstelling: χ2(1) = 2,894, p =.124 > 0.05.
Diploma
Leesgedrag X Diploma
Diploma

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Lezer

ASO

10

39

49

TSO

6

21

27

BSO

0

3

3

KSO

0

2

2

Hoger(universiteit)

5

56

61

3
24

42
163

45
187

Hoger (geen universiteit)
Totaal

Tabel 4, Leesgedrag x Demografische variabelen 3; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Drie mensen gaven aan nog een ander hoogst behaald opleidingsniveau te hebben, dan
aangegeven in de opties. Uit de 187 andere observaties bleek dat het huidige onderzoek vooral
kon rekenen op mensen die Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) of een vorm van hoger
onderwijs gevolgd hebben of nog steeds volgen (zie tabel 4). Om na te gaan of dit diploma het
leesgedrag kon voorspellen, hebben we een Binaire logistische regressie uitgevoerd.
Ook de variabele ‘diploma’ kon het leesgedrag niet voorspellen. Dit blijkt uit Wald(5)=6.61,
p=.25 >0.05.
Aantal jaar in leiding
De respondenten van dit onderzoek varieerden sterk op het aantal jaar dat ze in leiding
stonden (zie tabel 5). De aanwezigheid van respondenten die al lange tijd in leiding staan
(Bvb. 22 jaar) wijst waarschijnlijk op “leiding” die op structuurniveau werkzaam zijn binnen
Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Op zoek naar mogelijke samenhang, werd een Binaire logistische regressie uitgevoerd. Deze
analyse toonde aan dat de predictorwaarde van aantal jaar leiding (B= .197, S.E=.125) niet
significant is in deze steekproef. Wald(1) = 2.499 en p=.114 > 0.05. Het aantal jaar leiding in
leiding staan kan het geobserveerde leesgedrag dus niet voorspellen.
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Leesgedrag X Aantal jaar in leiding
Aantal jaar in leiding

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Totaal

Lezer

0

4

20

24

1

7

34

41

2

5

25

30

3

5

35

40

4

0

23

23

5

1

13

14

6

2

7

9

7

0

4

4

9

0

1

1

13

0

1

1

15

0

1

1

17

0

1

1

22

0
24

1
166

1
190

Tabel 5, Leesgedrag x Demografische variabelen 4; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Functie
Gezien de grote diversiteit aan functies binnen Scouts&Gidsen, verwachtten we niet dat de
functie het leesgedrag te voorspellen (zie tabel 6). Een logistische regressie bevestigde deze
vooropstelling met klem, Wald(23)=5.37, p=1 > 0.05.

43

Leesgedrag X Functie
Functie

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Lezer

AGVL

0

2

2

AKEL

1

5

6

AKWL

1

1

2

GRL

1

14

15

GRLP

0

8

8

GRS

0

2

2

GRV

0

1

1

GVL

2

20

22

JGVL

6

27

33

JR

0

6

6

KPL

3

19

22

KWL

6

34

40

MWER

0

1

1

VGA

1

9

10

AB

2

6

8

AJGV

1

1

2

OKLE

0

1

1

JL

0

3

3

AKPL

0

1

1

GRC

0

1

1

AGRL

0

1

1

MM

0

1

1

26

0

1

1

27

0
24

1
166

1
190

Totaal

Tabel 6, Leesgedrag X Demografische variabelen 5; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Gouw
Zou de gouw afkomst iets vertellen over het leesgedrag (zie tabel 7)? Dat was hier de vraag.
Een Binaire logistische regressie bracht hieromtrent duidelijkheid: Wald(12)=5.88, p=.922 >
0.05. De gouw waar men deel van uitmaakt, voorspelt dus niet of men het blad leest of
doorbladert.

44

Leesgedrag X Gouw
Gouw

Leesgedrag
Bladeraar

Totaal

Lezer

A1

2

4

6

A2

2

21

23

A3

6

24

30

A4

1

23

24

B1

2

11

13

B2

2

11

13

L1

3

19

22

O1

2

12

14

O2

1

11

12

O3

1

14

15

W1

1

9

10

W2

1

6

7

X0

0
24

1
166

1
190

Totaal

Tabel 7, Leesgedrag X demografische variabelen 6; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Type omgeving
Leesgedrag X Type omgeving
Stad – dorp –gemeente

Leesgedrag
Bladeraar

Lezer

Stad

10

64

74

Dorp

4

37

41

10
24

65
166

75
190

Gemeente
Totaal

Totaal

Tabel 8, Leesgedrag X Demografische variabelen 7; Lezers, bladeraars (en niet-lezers).

Tot slot werd nagegaan of het type omgeving waar men deel van uitmaakt een invloed zou
hebben op het lezen van het leidingtijdschrift. De Binaire logistische regressie ontkrachtte
deze mogelijkheid voor de huidige steekproef: Wald(2)=.389, p=.823 > 0.05. In dit
onderzoek bepaalt het type omgeving het leesgedrag niet.
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4.2 Resultaten: Lezers
4.2.1 Waarom leest men het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’?
Met deze vraag werd in het kwantitatief onderzoek nagegaan welke redenen men heeft
om het tijdschrift wel te lezen. Deze vraag werd enkel gesteld aan personen die het tijdschrift
effectief lezen, hier 166 personen.
Deze vraag was voorzien van vijf mogelijke antwoorden, telkens met een andere reden om het
leidingtijdschrift te lezen. Er werd gevraagd in welke mate men zich kon vinden in de vijf
redenen. Voor reden 1 tot en met 3 gebeurde dit met een 5 punt Likert schaal (helemaal niet
akkoord - niet akkoord - wel/niet akkoord - akkoord - helemaal akkoord). Voor reden 4 en 5
kwam daar nog een mogelijkheid bij, nl. niet van toepassing. De mogelijke redenen waren:
1/ Ik wil graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen
2/ Ik vind het inspirerend, leerrijk en/ of bruikbaar
3/ Ik vind het een leuke ontspanning
4/ Mijn eigen groep is erin verschenen
5/ Ik ken (een) medewerker(s) en wil hun artikel(s) lezen
6/ Andere: … (hier kon een andere reden gegeven worden die nog niet vermeld werd)

Waarom lees je het leidingtijdschrift? (1)
Wel/niet
akkoord

Niet
akkoord

Reden

Helemaal Akkoord
akkoord

Helemaal
Cumulatief
niet
helemaal
akkoord akkoord/akkoord

Percenta Percentag Percentag Percentag Percenta
ge
e
e
e
ge

Percentage

Cumulatief
helemaal niet
akkoord/ niet
akkoord
Percentage

1.

36,7%

51,2%

8,4%

3,0%

0,6%

87.9%

3.6%

2.

36,1%

54,2%

6,6%

3,0%

0,0%

90,3%

3%

3.

27,7%

51,8%

17,5%

3,0%

0,0%

79,5%

3%

Tabel 9; Leesredenen 2; Lezers.
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De hoofdreden om het blad daadwerkelijk te lezen blijkt dat men er iets uit leert en het
gebruikt als inspiratie (90,3%). Bovendien blijken velen (87,9%) het een aangename
ontspanning te vinden. 79,5% ziet het ook als een manier om op de hoogte te blijven van wat
er binnen het scoutsmilieu gebeurt (zie tabel 11). Interessant is de opsplitsing tussen de
antwoordmogelijkheid ‘akkoord’ en ‘helemaal akkoord’. Bij de drie aangegeven redenen
waren de respondenten meer ‘akkoord’ dan ‘helemaal akkoord’. Het gebruik van ‘akkoord’
geeft mogelijks aan dat er niet één reden is om het leidingtijdschrift te lezen. De respondenten
vereenzelvigen waarschijnlijk zich met een bepaalde voorgestelde reden, onder de vorm van
‘akkoord’. Maar de reden omvat hun motivatie niet helemaal. Mogelijks bestaat hun motivatie
uit verschillende redenen.
Vanuit het kwalitatief onderzoek worden deze drie redenen bevestigd. Met een open vraag
werd gepeild naar de noden die het tijdschrift invult. Over de verschillende scoutsgroepen
komen dezelfde redenen, dit keer spontaan geformuleerd, terug.
•

Meisjesgidsen Antwerpen: “De artikels zijn lekker informatief en bruikbaar”
(informatie en inspiratie)

•

Zeescouts West-Vlaanderen: “ Het is leuke WC-literatuur ”. (ontspanning)

•

Gemengde Scouts Limburg: “TOP DOWN info: van het verbond naar de lagere
niveaus” (op de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen Scouts&Gidsen Vlaanderen)
Akabe Brussel: “Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in scouting”. (op de

•

hoogte blijven van wat er gebeurt binnen Scouts&Gidsen Vlaanderen).

Waarom lees je het leidingtijdschrift? (2)
Niet
Helemaal Niet van Cumulatief
akkoord
niet
toepassin helemaal
akkoord
g
akkoord/
akkoord

Percenta
ge

Percenta
ge

Percenta
ge

Percenta
ge

Percenta
ge

Percenta
ge

Percentage

4.

9,6%

16,3%

13,3%

18,1%

30,1%

12,7%

25,9%

42,8%

5.

1,8%

7,2%

9,6%

19,3%

43,4%

18,7%

9%

62,1%

Reden

Helemaa Akkoord Wel/niet
l
akkoord
akkoord

Cumulatief
helemaal niet
akkoord/ niet
akkoord

Percentage

Tabel 11; Leesredenen 2; Lezers.

Met deze twee redenen, wilden we in het kwantitatief onderzoek nagaan of er ook
persoonlijke motieven meespelen in bij het lezen van het leidingtijdschrift. De twee soorten
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cumulatieve percentages, moeten afgewogen worden aan het percentage van respondenten die
‘niet van toepassing’ hebben aangeduid. Dit alles in acht genomen, blijkt het aantal
respondenten die het blad vooral lezen omdat ze iemand kennen die erin schrijft, is beperkt
(25.9%). Ook het verschijnen van de eigen groep in het tijdschrift, blijkt niet echt een reden
om het blad te lezen (9%).
Bij het bekijken van deze percentages viel ons nog iets anders op. Vele respondenten hebben
gekozen voor de antwoordmogelijkheid ‘helemaal niet akkoord’, als antwoord op reden 4 en
5. Dat zou betekenen dat zij allen al in het blad verschenen zijn en/ of een medewerker
kennen maar dat dit helemaal geen reden is om het blad te lezen. Mogelijks is er verwarring
ontstaan met de antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’. Dit kunnen we natuurlijk niet
met zekerheid stellen, maar moeten we toch meenemen bij het interpreteren van de resultaten.
Tevens was er ook een mogelijkheid om nog een andere reden om het leidingtijdschrift te
lezen, aan te geven. 28 mensen maakten gebruik van deze optie.

Waarom lees je het leidingtijdschrift? Andere reden:
Andere reden
aangegeven?

Frequentie Percentage

Nee
Ja
Totaal

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

138

83,1

83,1

83,1

28

16,9

16,9

100,0

166

100,0

100,0

Tabel 13, Leesredenen 3; Lezers.

De meest voorkomende ‘extra’ reden bleek: inspiratie voor activiteiten en de uitgewerkte
spelen.

Doch,

dit

sluit

aan

bij

antwoordmogelijkheid

2.

Het

contact

en

de

vergelijkingsmogelijkheid met andere groepen bleek ook een reden om het tijdschrift te lezen.
Eén iemand gaf aan dat de leuke lay-out hem/haar uitnodigde om het tijdschrift te lezen. Voor
een totaal overzicht van alle ‘extra’ redenen om het tijdschrift te lezen, zie bijlage 4.
Vanuit het kwalitatief onderzoek werd de reden’contact met andere groepen’ van naderbij
bekeken. Hiermee wilden we nagaan of deze leesreden op grotere schaal aanwezig was.
•

Meisjesgidsen Antwerpen: “Ja, dan kan je vergelijken en je visie aanpassen indien die
van de anderen interessanter is. Leren van elkaar. “
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•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Ja, het kan een inspiratiebron zijn voor ons.
Gelijkaardige problemen kunnen ook in onze groep voorkomen. Zo voelen we ons
enerzijds gesteund dat het elders ook voorkomt en lijkt het alsof het verbond en de
andere groepen actief mee zoeken naar oplossingen. “

•

Gemengde Scouts Limburg: “Ja, Het creëert een samenhorigheidsgevoel: deel van het
machtige geheel (…).”

•

Zeescouts West-Vlaanderen: “Informatie uit andere groepen is tof: het is leuk om te
zien hoe het er elders aan toe gaat. Bovendien ‘pikken’ we de toffe dingen eruit en
gebruiken we een idee dat we dan zelf verder uitwerken voor in onze eigen groep. “

Eén groep kwam omtrent deze interactiefunctie nog met een voorstel:
•

Gemengde scouts Limburg: “ Een regionale versie. Want nu krijgen we info uit héél
Vlaanderen maar het zou ook leuk zijn, moest er een versie van bijvoorbeeld specifiek
‘Limburg’ zijn met een activiteitenkalender erbij. Een beetje een leuke districtsraad op
papier met alle saaie afspraken er tussenuit en alleen de leuke dingen en verhalen. “
4.2.2 Edities

Het leidingtijdschrift verschijnt zes keer per jaar. Aan de lezers werd gevraagd hoeveel edities
ze effectief lazen. Hierbij waren er vier antwoordmogelijkheden:
•
•
•
•

Ik lees in elke editie.
Ik lees in meer dan de helft van de edities.
Ik lees in de helft van de edities.
Ik lees in minder dan de helft van de edities.

In welke mate lees je de verschillende edities van ‘Over & Weer’ ?
Antwoordmogelijkheden
Elke editie

Frequentie Percentage

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

109

65,7

65,7

65,7

Meer dan de helft

38

22,9

22,9

88,6

De helft

17

10,2

10,2

98,8

2

1,2

1,2

100,0

166

100,0

100,0

Minder dan de
helft
Totaal
Tabel 14, Edities 1; Lezers.

Van de 166 respondenten, die ‘Over&Weer’ daadwerkelijk lezen, leest meer dan de helft
(65,7%) in elke editie. 33,1% leest tenminste in drie uitgaven van ‘Over&Weer’. Dit zijn
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mooie cijfers. Maar ook hier is het belangrijk om de mogelijkheid in acht te nemen dat
diegenen die de enquête ingevuld hebben, een bepaalde subgroep van leiding kunnen zijn (zie
3.1.1). De vertaling van deze cijfers naar de populatie moet daarom gebeuren met grote
voorzichtigheid.
Om het leesgedrag over de verschillende edities tastbaarder te maken, werd nagegaan in
welke mate bepaalde themanummers herinnerd werden. Hierbij werden zes themanummers
met naam en jaar waarin ze verschenen waren, vernoemd en werd gevraagd in welke mate de
respondenten deze editie herinnerden. De antwoordmogelijkheden waren: ja – nee – ik was
toen nog geen leiding. Meer bepaald ging het over volgende themanummers:
•
•
•
•
•
•

Anders getikt (2009 – 2010)
Anders getypt (2009 – 2010)
Gloeiend erbij (2010 – 2011)
Superhelden (2010 – 2011)
Armoede is een onrecht, maak er spel van (2011 – 2012)
Alles over dienstverlening (verschijnt ieder scoutsjaar)

Naast de normale ‘Over & Weer’ worden ook soms themanummers uitgebracht. Welke
van de volgende edities herinner je je?
Themanummers

ja

nee

percentage percentage
Anders getikt (JT)
Anders getypt (TN)
Gloeiend erbij (JT)
Superhelden (TN)
Armoede is een onrecht maak er spel van (JT)

GR: Alles over dienstverlening

33,7%
15,1%
60,8%
46,4%
78,9%
45,8%

36,7%
55,4%
25,9%
42,8%
20,5%
50,6%

Nvt: Ik was toen nog geen
leiding
percentage
29,5%
29,5%
13,3%
10,8%
0,6%
3,6%

Tabel 15, Edities 2; Lezers.

Het meest recente nummer ‘Armoede is een onrecht, maak er spel van’ wordt het meest
herkend. De verschillende jaarthemanummers (JT) zijn, naargelang het recentere
verschijningsjaar, beter gekend (33,7% - 60,8% - 78,9%). Dit geldt ook voor de andere
themanummers (TN). Bij de interpretatie van deze cijfers moet het percentage leiding dat dit
tijdschrift niet ontvangen heeft omdat ze toen nog geen leiding waren (nvt), mee in rekening
gebracht worden. De cijfers tonen aan dat dit percentage afneemt, naarmate het tijdschrift van
recentere aard is. De GR, het nummer van ‘Over&Weer’ waarin men alles over
dienstverlening verneemt, is door iets minder dan de helft gekend. Het verschijnt ieder jaar.
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Het kwalitatief onderzoek onderzocht verder nog of er een verschil is in leesgedrag
naargelang de soort editie: gevarieerde nummers of themanummers. De lezers van de vijf
scoutsgroepen gaven allen aan beiden soorten uitgaven evenveel te lezen.
Het polsen naar de edities die hun waren bijgebleven, gaf één enkel resultaat in de Akabe van
Brussel. Daar werd het themanummer ‘100 jaar Scouting’ aangehaald.
4.2.3 Artikels
Het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ is opgebouwd uit artikels. Het aantal artikels
varieert. Globaal gezien kunnen we stellen dat er tussen de 15 à 20 kleine en grote artikels
verschijnen in een gemiddelde ‘Over&Weer’. Deze artikels kunnen opgesplitst worden in
takgerelateerde artikels en algemene artikels.
De respondenten werd gevraagd hoeveel artikels zij gemiddeld in het leidingtijdschrift lezen.
De antwoordmogelijkheden waren: één artikel – twee tot vijf artikels – meer dan vijf artikels
– bijna alles.
Hoeveel artikels lees je gemiddeld in een editie van ‘Over&Weer’ ?
Antwoordmogelijkheden
Eén artikel

Frequentie

Percentage

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

5

3,0

3,0

3,0

Twee tot vijf

74

44,6

44,6

47,6

Meer dan vijf

30

18,1

18,1

65,7

Bijna alles

51

30,7

30,7

96,4

6

3,6

3,6

100,0

166

100,0

100,0

Ik weet het niet
Totaal
Tabel 16, Artikels 1; Lezers.

De meerderheid (44,6%) leest twee tot vijf artikels. Daarentegen 48,8% geeft aan een
hoeveelheid artikels te lezen die tussen de 6 en het totaal aantal artikels ligt. De respondenten
die zich beperken tot één artikel zijn beperkt (5).
Daarnaast werd ook gekeken of er een voorkeur was naar soort artikels en zo ja, welke
artikels hun voorkeur genoten: de takgerelateerde of de algemene artikels.
De meeste lezers (81,3%) die deelnamen aan dit onderzoek gaven aan zowel algemene als
takgerelateerde artikels te lezen. Op 18,7% na, lijkt er niet meteen een bepaalde voorkeur bij
het lezen van de artikels.
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Welke artikels lees je voornamelijk?
Antwoordmogelijkheden

Percentage

Valide
Percentage

6

3,6

3,6

3,6

25

15,1

15,1

18,7

Algemeen én eigen tak

135

81,3

81,3

100,0

Totaal

166

100,0

100,0

Enkel de algemene artikels
Enkel gerelateerd aan eigen tak

Frequentie

Cumulatief
Percentage

Tabel 17, Artikels 2; Lezers.

Om een beter inzicht te krijgen waarom men het ene artikel leest en het andere niet, werd in
het kwalitatief onderzoek gevraagd, wat hen overtuigt om een artikel te lezen. Daaruit bleken
de inhoudelijke kenmerken (onderwerp, artikels van een bepaald(e) thema/rubriek) van het
artikel mogelijke drijfveren om een artikel al dan niet te lezen. Maar vooral vormelijke
kenmerken bleken doorslaggevend (Titel, lokkende citaten/quotes, lengte artikel, leuke foto’s
en prentjes). Verder bepaalde de bruikbaarheid van een artikel het leesgedrag.
Daarnaast werd in het kwalitatief onderzoek nagegaan wat er inhoudelijk beter kan. Zowel de
leiding uit de Zeescoutsgroep, als uit de Akabegroep voelden zich naar inhoud toe wat
achtergesteld.
•

Akabe Vlaams Brabant: “Ik weet dat er veel minder AKABE groepen zijn, in vergelijke
met “gewone” scoutsgroepen, maar een beetje meer “evenwicht” naar inhoud van
artikels mag voor mij wel. Of gewoon vermelden: voor AKABE zien we het zo…

Verder kwamen er ook concrete voorstellen wat betreft inhoud.
•

Gemende scouts Limburg: “ Het zou leuk zijn moesten jullie soms jullie standpunt op
de actualiteit erin weergeven. Zo weten we hoe een ‘scout’ naar de wereld kijkt. “

•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “De hottie en nottie van de maand. Een scout die er
cool en een andere die er minder cool uitziet in zijn uniform. Of de knappe mensen van
het verbond in posterformaat “.

Tot slot werd het aanbod aan artikels en de inhoud van de artikels in vraag gesteld en
aangevuld met hun visie.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Artikel met meer diepgang. Het mag soms best wat
langer en moeilijker zijn dan een artikel van 2 blz’en en 10 prentjes. Scouting en
samenwerken kan soms ook écht moeilijk zijn en dat wordt soms vergeten, zo lijkt het.
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Er wordt zo lichtzinnig mee omgegaan, zo van: goed praten en luisteren naar elkaar, …
maar dat is niet concreet genoeg vinden we. “
•

Meisjesgidsen Antwerpen: Minder spelvoorbereidingen. We kunnen toch wel een beetje
zelf creatief zijn, nee ? We krijgen het bijna op een schoteltje.
4.2.4 Gebruik

Het leidingtijdschrift wil een bruikbaar tijdschrift zijn voor zijn lezers. Aan de respondenten
werd gevraagd of het tijdschrift slaagt in deze doelstelling en of de lezer effectief iets gebruikt
uit het tijdschrift. Hierbij kon men kiezen uit volgende antwoordmogelijkheden: Nooit –
zelden – soms – regelmatig.
Gebruik je ook dingen uit ‘Over & Weer’ in je eigen scoutswerking?
Antwoorden

Frequentie

Percentage

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

Nooit

5

3,0

3,0

3,0

Zelden

35

21,1

21,1

24,1

Soms

115

69,3

69,3

93,4

11

6,6

6,6

100,0

166

100,0

100,0

Regelmatig
Totaal
Tabel 18, Gebruik 1; Lezers.

Slechts 5 respondenten die het tijdschrift lezen, gaven aan nooit iets te gebruiken uit
‘Over&Weer’. 75,9 % geeft aan ‘soms’ of ‘regelmatig’ iets te gebruiken uit het tijdschrift.
Bij de ¾ van lezers uit deze enquête lijkt de doelstelling ‘bruikbaarheid’ dus met succes
bereikt.
Diegenen die ‘nooit’ antwoordden op bovenstaande vraag, werden doorgestuurd naar een
volgende vraag. Alle andere respondenten (=161) kregen nog een bijvraag over de manier
waarop informatie uit het leidingtijdschrift wordt gebruikt in de eigen scoutswerking. Deze
vraag was voorzien van vier mogelijke antwoorden, telkens met een wijze om met informatie
uit het leidingtijdschrift om te gaan. Er werd gevraagd in welke mate men zich kon vinden in
deze vier manieren. Dit gebeurde met een 5 punt Likert schaal (helemaal niet akkoord - niet
akkoord - wel/niet akkoord - akkoord - helemaal akkoord). De verschillende mogelijk
manieren waren:
1/ We praten/ discussiëren er (soms) over binnen onze eigen werking
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2/ Ik gebruik het als inspiratiebron voor concrete activiteiten en spelletjes
3/ Ik gebruik de handige adressen, contactgegevens en internetbronnen
4/ Ik leer er dingen uit voor mezelf en/ of mijn leidingsvaardigheden.

Als je iets uit het leidingtijdschrift gebruikt, op welke manier doe je dat dan?
Gebruik

Helemaal

akkoord

akkoord

Percentage Percentage

Wel/niet

Niet

Helemaal

Cumulatief

Cumulatief

akkoord

Akkoord

niet akkoord

Helemaal akkoord/

Helemaal niet akkoord/

akkoord

niet akkoord

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

1.

0,6%

19,9%

23,5%

36,7%

16,3%

20.5%

53%

2.

10,8%

60,2%

20,5%

4,2%

1,2%

71%

5,4%

3.

3,0%

38,0%

24,7%

22,3%

9,0%

41%

31.3%

4.

11,4%

52,4%

21,1%

9,6%

2,4%

63.8%

12%

Tabel 19, Gebruik 2; Lezers – niet gebruikers (= 161)

Diegenen die het tijdschrift lezen en gebruiken in de eigen scoutswerking, zien het vooral als
een inspiratiebron voor concrete activiteiten en spelletjes (71%). Tevens lijkt de informatie uit
het tijdschrift ook het niet echt in groep te worden besproken. Slechts 1/5 praat of discussieert
erover in de eigen scoutswerking. 63,8% van de respondenten gebruikt het als een inbreng op
persoonlijk niveau. Tot slot maakt 41% gebruik van de praktische verwijsinformatie.
Tevens was er ook een mogelijkheid om nog een andere manier van praktijkgebruik aan te
geven. Zes mensen maakten gebruik van deze optie.
Als je iets uit het leidingtijdschrift gebruikt, op welke manier doe je
dat dan? Ander gebruik.
Andere gebruik
aangegeven ?
Nee
Ja
Totaal

Frequentie Percentage

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

155

96,3

96,3

96,3

6

3,7

3,7

100,0

161

100,0

100,0

Tabel 20, Gebruik 3; Lezers – niet gebruikers (= 161)

Zij vermeldden bijna allemaal het gebruik van de ‘technieken’ die erin uitgelegd worden. Dit
gebruik is te categoriseren als een onderwerp dat als inspiratiebron wordt gebruikt en valt dus
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onder manier 2. Eén iemand vermeldde nog het gebruik van het tijdschrift als aanmaakpapier.
Voor een totaal overzicht van alle ‘extra’ gebruikswijzen van het tijdschrift te lezen, zie
bijlage 5.
4.2.5 Verschijningsfrequentie
Het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ verschijnt zes keer per jaar. De lezende respondenten
werd

gevraagd

de

huidige

keuzemogelijkheden:

frequentie

te

beoordelen.

Hierbij

hadden

ze

drie

de huidige frequentie van het leidingtijdschrift is goed – het

leidingtijdschrift mag vaker verschijnen – het leidingtijdschrift mag minder vaak verschijnen.

Over & Weer’ verschijnt 6 keer per jaar. Wat vind je van die frequentie ?
Antwoordmogelijkheden

Frequentie

Percentage

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

goed

132

79,5

79,5

79,5

Vaker

32

19,3

19,3

98,8

2

1,2

1,2

100,0

166

100,0

100,0

minder vaak
Totaal
Tabel 21, Verschijningsfrequentie 1, Lezers.

Bijna 80% kan zich vinden in de huidige verschijningsfrequentie. Voor alle andere, op twee
respondenten na, mag het tijdschrift zelfs vaker verschijnen.
4.2.6 Na gebruik
‘Over&Weer’ wordt verspreid in een papieren uitgave. De respondenten die het
tijdschrift lazen, werd gevraagd wat ze achteraf met het tijdschrift deden. Hierbij konden ze
kiezen tussen drie antwoordmogelijkheden: Ik gooi het weg - ik houd het bij – ik scheur de
interessante stukken eruit.
Wat doe je met een gelezen ‘Over & Weer’- editie achteraf?
Antwoordmogelijkheden

Frequentie

Percentage

Valide
Cumulatief
Percentage Percentage

Weggooien

41

24,7

24,7

24,7

Bijhouden

101

60,8

60,8

85,5

24

14,5

14,5

100,0

166

100,0

100,0

Uitscheuren
Totaal
Tabel 22, Na gebruik 1; Lezers.
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60,8% houdt het tijdschrift in zijn geheel bij. 14,5% scheurt de interessante stukken eruit.
Slechts 24,7% gooit het tijdschrift in zijn geheel weg. Dit gedeeltelijk of in zijn geheel
bijhouden, kan gezien worden als bewijs dat het tijdschrift een nuttig communicatiemiddel is,
dat men achteraf nog wil gebruiken.

De respondenten kregen opnieuw de mogelijkheid om via een open vraag, een andere optie
betreffende het gebruik achteraf, aan te geven. 19 lezers gaven een extra optie.

Wat doe je met een gelezen ‘Over&Weer’ achteraf? Ander na gebruik.
Ander na gebruik
aangegeven?

Frequentie Percentage

Nee
Ja
Total

Valide
Percent

Cumulatief
Percentage

147

88,6

88,6

88,6

19

11,4

11,4

100,0

166

100,0

100,0

Tabel 23, Na gebruik 2; Lezers.

De extra opties bleken vooral een specificatie aangaande het bijhouden van het
leidingtijdschrift. Zo meldden verschillende respondenten dat ze het tijdschrift zelf bijhouden
of dat ze een versie bewaren in een archiefmap in het scoutslokaal. Tevens werd onze
interpretatiemogelijkheid meerdere keren bevestigd daar verschillende respondenten aangaven
dat ze soms teruggrijpen naar het tijdschrift om informatie op te zoeken of inspiratie op te
doen. Ook werd gemeld dat het leidingtijdschrift of onderdelen ervan (posters, kalender)
gebruikt wordt als decoratie voor het lokaal. Het gebruik van het leidingtijdschrift als
aanmaakpapier werd ook hier opnieuw vermeld. Eén grapjas beweerde het tijdschrift op te
eten. Voor een totaal overzicht van alle ‘extra’ antwoorden, zie bijlage 6.
4.2.7 Lay-out
In het kwantitatief onderzoek werd de vormgeving niet expliciet bevraagd. Het kwalitatieve
onderzoek zorgde voor een aanvulling en peilde wel naar de lay-out.
Hieruit bleek dat de lay-out aanspreekt, al wordt een meer overzichtelijke structuur soms
aangehaald als puntje van verbetering.
•

Akabe Vlaams Brabant: “ Het spreekt me in zijn geheel aan. Daarom lees ik het ook. Ik
maak er écht tijd voor om het te lezen. Het leest vlot en het ligt goed in de hand.
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•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Het ziet er zeer verzorgd uit . Professioneel, hoewel
we er niet voor moeten betalen. Het ziet er goed uit, mooi ! “

•

Gemengde scouts Limburg: “Door de lay-out ben je geneigd te moeten zigzaggen door
een artikel. Daardoor mis je dingen en dat is soms jammer.

•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Volgens ons wordt er veel tijd besteed aan
vormgeving en dat zie je. Maar misschien denken ze soms té ver. Het is echt meer dan
druk genoeg. Op die manier lijkt het gemaakt om te doorbladeren. Want je moet écht
moeite doen om je op iets te focussen op een blad.“

Tevens werden er een aantal interessante suggesties gedaan op vormelijk niveau die vooral
inspeelden op de digitale mogelijkheden van dit tijdskader. Hierbij werd meermaals
geargumenteerd vanuit een milieustandpunt.
•

Zeescouts West-Vlaanderen: “ Voorstel: Een ‘app ‘met daarin scoutstips of weetjes zou
leuk zijn en heel hip.”

•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Een online versie is modern en goed voor de natuur.
We zouden het kunnen gebruiken als een soort ‘google’, waarin we via trefwoorden
dingen kunnen opzoeken.”

•

Zeescouts West-Vlaanderen: “De papieren versie is niet milieuvriendelijk. Een digitale
versie is ook een optie. Maar niet iedereen uit deze “bladeraarsgroep” is het hiermee
eens. Ze zouden het (nog) minder lezen omdat ze er zelf naar moeten surfen. Als het in
de brievenbus belandt, bekijken ze het sowieso eens.”

Tot slot werden tot 2x toe dit vormelijk probleem gemeld.
•

Gemengde Scouts Limburg : Het is vervelend dat het boekje is toe geplakt. Soms
scheurt zo de eerste bladzijde.
4.3 Resultaten: Bladeraars
4.3.1 Waarom leest men het leidingtijdschrift niet?
De enquête peilde met deze vraag naar de redenen van het afwezigheid van leesgedrag

bij de ‘bladeraars’ en niet-lezers. Gezien de afwezigheid van niet-lezers hebben van deze
subgroep geen antwoorden. Daarnaast is het belangrijk te noteren dat de antwoorden de
mening zijn van slechts 24 personen/’bladeraars’ ( 1.166 missing values).
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Deze vraag was voorzien van vier mogelijke antwoorden, telkens met een andere reden om
het leidingtijdschrift niet te lezen. Er werd gevraagd in welke mate men zich kon vinden in de
vier redenen. Dit gebeurde met een 5 punt Likert schaal (helemaal niet akkoord - niet akkoord
- wel/niet akkoord - akkoord - helemaal akkoord). De mogelijke redenen waren:
1. Ik heb geen nood aan informatie vanuit het Verbond (= de redactie van “Over&Weer).
2. De inhoud interesseert me niet
3. Ik lees niet graag
4. Ik heb er geen tijd voor
5. Andere : ... ( hier kon een andere reden gegeven worden die nog niet vermeld werd)
Waarom lees je het leidingtijdschrift niet ?
Wel/niet
akkoord

Niet
akkoord

Helemaal
niet akkoord

Cumulatief
Helemaal
akkoord/
akkoord

Cumulatief
Helemaal niet
akkoord/ niet
akkoord

Frequentie

Cumulatieve
Frequentie

Cumulatieve
Frequentie

Redenen

Helemaal Akkoord
akkoord

Frequenti Frequenti Frequenti Frequenti
e
e
e
e
1

0

3

7

11

3

3

14

2

0

4

6

13

1

4

14

3

2

3

7

6

6

5

12

4

2

12

4

5

1

14

6

Tabel 24, Reden 1, Bladeraars.

In deze (geringe) groep van ‘bladeraars’ lijkt een gebrek aan tijd de grootste reden om het
leidingtijdschrift enkel te doorbladeren, in plaats van effectief te lezen. “ Inhoud” en “ geen
nood aan informatie wordt dan weer minder gezien als reden om het blad niet te lezen. Ook
het lezen op zich, is voor velen ook geen reden om het blad niet te lezen. Opvallend zijn dit
keer de hoge ‘twijfelaars’ die zich enerzijds wel en anders niet kunnen vinden in de
voorgestelde reden. Zo verklaart ¼ van de respondenten zich wel/niet akkoord met de reden:
oninteressante inhoud en bijna 1/3 is wel/niet akkoord met de redenen: ‘geen nood aan
informatie uit het Verbond’ en ‘ik lees niet graag’.
Tevens was er ook een mogelijkheid om zelf een reden aan te geven aan de hand van de open
vraag: ‘ Andere redenen’.
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Vier mensen gaven een extra reden op om het leidingtijdschrift niet te lezen. 2 personen
hadden hier een inhoudelijke reden voor: Eén iemand vond de aangeboden activiteiten te
chiro-achtig, de andere vond een groot aantal onderdelen van het tijdschrift niet relevant. De
andere twee respondenten gaven eerder aan dat ze de interessante delen wél lezen. Eén
persoon gaf daarbij zelfs aan dat hij/zij de tijdschriften wilde bewaren om in de vakantie te
lezen. Voor een totaal overzicht van alle ‘extra’ antwoorden, zie bijlage 7.
Waarom lees jij het leidingtijdschrift niet? Andere reden.
Andere reden aangegeven ?

Frequentie

Nee
Ja
Totaal

20
4
24

Tabel 25, reden 2; Bladeraars.

In het kwalitatief onderzoek werd, net zoals in de groep lezers, ook bij de ‘bladeraars’
nagegaan of de mogelijkheid tot interactie met andere groepen belangrijk is voor het
leidingtijdschrift. Dit blijkt effectief het geval, maar toch in mindere mate als in de groep
lezers.
•

Meisjesgidsen Antwerpen: We vinden het wel interessant maar het moet gaan over
groepen die dichtbij je eigen scoutsgroep liggen. Groepen die bijvoorbeeld aan zee
liggen, zijn minder interessant voor ons.

•

Gemengde Scouts Limburg: Ja, het is interessant maar dit is ook mogelijk via andere
media. Dus het is voor ons niet perse een manier om met andere groepen in contact te
komen. Dat kan anders ook.

•

Akabe Vlaams Brabant: Ja, het is leuk om te lezen/zien, maar op zich “leer” je er niet
veel van bij. Vooral omdat het meestal over ‘gewone’ groepen gaat.

•

Zeescouts West-Vlaanderen: Ja, bij de scouts zitten leuke mensen die leuke dingen
doen, dus het is fijn om te weten waar iedereen mee bezig is.

•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: Niet echt, we vernemen dingen uit onze omgeving
en wat we écht willen weten via onze districtsraad.
4.3.2 Bladeren
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In het kwalitatief onderzoek werd nagegaan wat ‘bladeraars’ overtuigt om een artikel te
bekijken of zelfs (schuin) te lezen. In deze subgroep blijkt vooral de inhoud van het artikel
belangrijk: de inhoud, het thema, artikels van bepaalde categorieën. Daarnaast speelt de
bruikbaarheid ook mee.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “ Als er bijvoorbeeld staat “ leuk voor bij de welpen “,
dan zien we of het effectief leuk is voor bij de welpen.”

•

Meisjesgidsen Antwerpen: “Als het thema van het artikel ons interesseert dan lezen we
het vetgedrukte stukje eronder. Als dat goed is lezen we het hele artikel.
4.4 Resultaten: Niet-Lezers
De subgroep niet-lezers werd niet bereikt in het kwantitatieve onderzoek. In het

kwalitatieve onderzoek maakten zij wel uit van de steekproef.
Aan deze groep werd gevraagd waarom ze het tijdschrift niet lezen. Hieruit blijkt dat tijd en
het ‘lezen’ op zich, de belangrijkste redenen zijn, in beide scoutsgroepen, om het tijdschrift
niet te lezen.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “ Het lijkt niets voor ons. “ , “We hebben/ maken er
ook geen tijd voor. “ , “Scouting da’s doen, niet lezen. Want al doende leert men en als
het niet werkt, zullen we het wel merken en er dan in praktijk iets aan proberen doen. “ ,
“ Als we problemen hebben, zijn we meer voor LIVE contact en voor praten, in plaats
van voor lezen. “ , “ We zijn alleen jongens. We denken dat zo’n boekje sowieso
minder leeft in een groep met uitsluitend jongens.”

•

Meisjesgidsen Antwerpen: “Niet iedereen neemt de moeite om het te lezen, zoals wij.
Voor ons is het dus niet nodig. We hebben geen nood aan iets om te lezen. Het is niet
dat het niet goed is. Wij doen gewoon de moeite niet om het vast te nemen en het eens
door te lezen.”, “ We zijn beginnende leiding, misschien heeft het daarmee te maken. Er
is al zoveel waar je mee rekening moet houden en dit is iets vrijblijvend. En we
schrappen het dan ook van ons programma. “ , “We denken dat er leukere en
effectievere alternatieven bestaan om aan één scoutsgevoel te werken. Herfstontmoeting
bijvoorbeeld heeft volgens ons meer effect. We leren van elkaar en zien elkaar en leren
dingen bij van het Verbond in een leuke omgeving. Kort en Krachtig.”
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Beiden groepen niet-lezers verschillen wel in hun visie naar de noodzaak

van een

leidingtijdschrift.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “ Nee het is niet nodig. We lezen het dan ook niet.
Wat we willen of moeten weten, horen we in de scouts. Anders is er het internet of
boeken. “

•

Meisjesgidsen Antwerpen. “ Ja, het is handig om inspiratie op te doen voor spelen en
leuk voor de sfeerbeelden die laten zien hoe andere groepen werken. “

Verder werd gevraagd of de lay-out hen aansprak. Beide groepen gaven aan het tijdschrift al
eens te hebben bekeken. Daarom was het mogelijk hier een antwoord op te formuleren.
Beiden beoordeelden de lay-out als middelmatig. De meisjesgidsen uit Antwerpen stelden
bovendien de papieren versie in vraag.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “ Ja, maar het overtuigt wel niet om het toch te lezen.”
, “ De zegel met je adres er op is zo officieel. Dat vinden we wel stoer. “

•

Meisjesgidsen Antwerpen: “ De lay-out is ok, maar wel altijd hetzelfde. Daarom is het
misschien een beetje eentonig. Ok. Het is een huisstijl, maar die is wel heel duidelijk.
Een beetje Déja-vu iedere keer. “ , “ Misschien is een tijdschrift wat ouderwets,
tegenwoordig verloopt de meeste communicatie via het internet, iets om over na te
denken, als jeugdbeweging.
4. 5 Resultaten: Lezers en Bladeraars
4.5.1 Uitschrijven
De respondenten werd gevraagd of ze zich zouden uitschrijven om zodanig het

leidingtijdschrift niet meer te ontvangen, indien dit mogelijk zou zijn.

Stel dat je je kan uitschrijven voor ‘Over & Weer’, zou je dat dan
doen?(1)
Antwoorden

Frequentie

Percentage

5

2,6

2,6

2,6

Nee

185

97,4

97,4

100,0

Totaal

190

100,0

100,0

Ja

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

Tabel 26, uitschrijven 1; Lezers en Bladeraars.
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Voor de grote meerderheid is het antwoord heel duidelijk ‘nee’. Dit is een opvallende
vaststelling want naast antwoorden van lezers, bevat dit resultaat ook antwoorden van
bladeraars. Om hierover meer concrete uitspraken te doen werden ‘bladeraars’ en lezers met
elkaar vergeleken, op basis van hun antwoord op bovenstaande vraag.

Stel dat je je kan uitschrijven voor ‘Over & Weer’, zou je dat dan doen?(2)
Leesgedrag

Uitschrijven Frequentie Percenta
ge
Ja

Bladeraars

Lezers

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

3

12,5

12,5

12,5

Nee

21

87,5

87,5

100,0

Totaal
Ja

24
2

100,0
1,2

100,0
1,2

1,2

Nee

164

98,8

98,8

100,0

Totaal

166

100,0

100,0

Tabel 27, uitschrijven 2; Lezers en Bladeraars.

Slechts drie bladeraars en slechts twee lezers zouden zich uitschrijven indien dit mogelijk
was. Dit resultaat kan mogelijks geïnterpreteerd worden als zou de reden dat bladeraars het
tijdschrift niet lezen, niets met het blad te maken zouden hebben. Want indien zij het blad niet
goed zouden vinden, zouden ze de misschien wel geneigd zijn zich uit te schrijven. Zoals
eerder aangegeven (3.3.1) speelt tijd effectief mee als reden om het tijdschrift enkel te
doorbladeren. Dit is natuurlijk een veronderstelling.
De Fisher’s exact test wijst echter op een significant verband (p=.015 < 0.05) tussen het
leesgedrag en het al dan niet uitschrijven, moest dit mogelijk zijn. Dit verband bleek positief
Phi = .23, p > 0.001. Dit wil zeggen dat meer bladeraars zich zouden uitschrijven in
vergelijking met lezers. Maar gezien de geringe omvang van de groep bladeraars is het
moeilijk hier verder zinvolle uitspraken over te doen en moet deze waarde met de nodige
voorzichtigheid gebruikt worden.
4.5.2 Digitaliseren
Alle respondenten werd gevraagd of ze het blad digitaal zouden lezen/doorbladeren;
indien dit mogelijk zou zijn.
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Zou je het blad lezen, indien het enkel digitaal bestond ? (1)
Antwoord
Ja

Frequentie Percentag
e

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

53

27,9

27,9

27,9

Nee

137

72,1

72,1

100,0

Totaal

190

100,0

100,0

Tabel 28, digitaliseren 1; Lezers en Bladeraars.

72,1% van de respondenten geeft aan het blad niet meer te zullen lezen/doorbladeren als het
enkel digitaal verschijnt. 27,9% van de steekproef geeft dit nog wel te zullen doen.
Om te zien of er een verschil is tussen lezers en bladeraars, wat betreft het digitaal raadplegen
van ‘Over&Weer’ moest dit de enige verschijningsvorm zijn, werden de antwoorden op deze
vraag opgesplitst naargelang het leesgedrag van de respondenten.
Zou je het blad lezen, indien het enkel digitaal bestond ? (2)
Leesgedrag

Nog lezen

Frequentie Percentage

Ja
Bladeraars

Lezers

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

4

16,7

16,7

16,7

Nee

20

83,3

83,3

100,0

Totaal
Ja

24
49

100,0
29,5

100,0
29,5

29,5

Nee

117

70,5

70,5

100,0

Totaal

166

100,0

100,0

Tabel 29, digitaliseren 2, Lezers en Bladeraars.

83,3% van de bladeraars, tegenover 70,5% van de lezers stellen het blad niet meer te zullen
lezen, indien het enkel digitaal zou verschijnen. De hoeveelheid ‘bladeraars’ die deze digitale
inspanning niet willen leveren, ligt hoger. De Fisher’s Exact test brengt hierover wat meer
duidelijkheid. Deze test toont aan dat de relatie tussen het leesgedrag en het al dan niet
digitaal raadplegen van het tijdschrift, niet significant is met p =.230 > 0.05. Voor deze
steekproef mogen we dus besluiten dat het digitaliseren van het blad op het eerste zicht niet
op al te veel bijval kan rekenen. Niet bij lezers en ook niet bij ‘bladeraars’.
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4.5.3 Verdwijnen
In het kwantitatief onderzoek werden alle respondenten gevraagd of ze jammer zouden
vinden, moest het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ verdwijnen.
Zou je het jammer vinden, moest ‘Over & Weer’ verdwijnen? (1)
Antwoorden

Frequentie Percentage

Ja
Nee
geen mening
Totaal

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

172

90,5

90,5

90,5

7

3,7

3,7

94,2

11

5,8

5,8

100,0

190

100,0

100,0

Tabel 30, verdwijnen 1; Lezers en Bladeraars.

172 respondenten ofwel 90,5% van de steekproef zouden het jammer vinden, moest het
leidingtijdschrift verdwijnen. Slechts 11 respondenten hebben hierover geen mening.
Om te zien of er een verschil is met betrekking tot lezers en ‘bladeraars’, wat betreft het
jammer vinden van het verdwijnen van ‘Over&Weer’, werden de antwoorden op deze vraag
opgesplitst naargelang het leesgedrag van de respondenten.
Zou je het jammer vinden, moest ‘Over & Weer’ verdwijnen? (2)
Leesgedrag

Jammer
Ja

Bladeraars

Valide
Percentage

Cumulatief
Percentage

13

54,2

54,2

54,2

Nee

4

16,7

16,7

70,8

geen mening

7

29,2

29,2

100,0

24
159

100,0
95,8

100,0
95,8

95,8

Nee

3

1,8

1,8

97,6

geen mening

4

2,4

2,4

100,0

166

100,0

100,0

Totaal
Ja
Lezers

Frequentie Percentage

Totaal
Tabel 31, verdwijnen 2; Lezers en Bladeraars.

Vooral lezers zouden het jammer vinden, moest het blad verdwijnen. Iets minder dan 1/3 van
de ‘bladeraars’ heeft hierover geen mening. Wanneer de respondenten zonder mening er
tijdelijk uit worden gefilterd, toont de Chi-kwadraat test aan dat bovenstaande bewerking
effectief klopt,

(1) = 19,240, p = 0.000 > 0.05. Phi-waarde .33 p< .001. Het leesgedrag en

het ‘jammer vinden’ vertonen een positieve samenhang.
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In het licht hiervan gingen we in het kwalitatief onderzoek na in welke mate lezers, niet-lezers
en ‘bladeraars’ het bestaan van een leidingtijdschrift nodig vinden.
De lezers uit de verschillende subgroepen vonden het zo goed als allemaal nodig. Hierbij
verwezen ze vaak naar het nut van het tijdschrift.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Ja het is nodig. Communicatie tussen de ‘top’ en de
simpele leider is noodzakelijk.

Ook de bij de ‘bladeraars’ vonden sommige groepen dat er nood was aan een
leidingtijdschrift. Anderzijds waren er ook ‘bladeraars’ die een leidingtijdschrift

niet

broodnodig vonden , maar wel nuttig. Eén groep dacht er helemaal anders over.
•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Nee het is niet nodig. We lezen het dan ook niet. Wat
we willen of moeten weten, horen we in de scouts. Anders is er het internet of boeken.

Zélfs één groep niet-lezers vond het bestaan van ‘Over&Weer’ nodig.
•

Meisjesscouts Antwerpen: Ja het is nodig. Het is handig om inspiratie op te doen voor
spelen en leuk voor de sfeerbeelden die laten zien hoe andere groepen werken.
4.5.4 Meningen en Suggesties
De laatste vraag van de websurvey, was een open vraag die door alle respondenten

ingevuld mocht worden. Er werd gevraagd naar suggesties, dingen die ze nog kwijt wilden,
opmerkingen, … dit onder de naam: ‘Laatste Woord’.
27 respondenten voegden op deze manier nog iets toe aan de enquête. Deze informatie kan
onderverdeeld worden in drie categorieën: suggesties, meningen en opmerkingen waarmee
verder ingegaan/ teruggekomen wordt op vragen uit de enquête. Hieronder volgt een kort
overzicht, met enkel voorbeelden. Een overzicht van alle extra antwoorden uitgeschreven,
vind u terug onder bijlage 8.
Sommige respondenten zagen deze open ruimte als een plek om terug te komen op vragen uit
de enquête. Zo herhaalden 2 respondenten dat ze het digitaliseren van het leidingtijdschrift
een goed idee vinden.
Sommige respondenten formuleerden een aantal suggesties. De hoeveelheid ‘Over&Weer’s
per gezin werd twee keer aangehaald. Er werd een oproep gedaan naar de herinvoering van
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het stripje en naar meer variatie in de artikels over de verschillende scoutsjaren heen. Eén
iemand vond dat er meer informatie in ‘Over&Weer’ moest verschijnen, in plaats van deze in
brochures te verkopen.
Tot slot gaven vele respondenten hun mening over het leidingtijdschrift. Daarbij werden er
enthousiast pluimen uitgedeeld voor het tijdschrift in zijn geheel, als wel voor de inhoud van
de artikels en de mogelijkheden om het tijdschrift in de praktijk te gebruiken. Daarnaast
werden ook eenmalig gemeld dat de Akabe-tak niet genoeg aan bod komt, dat de lay-out te
druk is en dat de ideeën en spelen soms een te Chiro-achtig imago hebben. Deze laatste
persoon vond dat het idee van Scouts niet tot uiting komt in het tijdschrift.
Deze laatste opmerking vormde een aanleiding om in het kwalitatief onderzoek na te
gaan of het leidingtijdschrift aansluit hun idee over Scouting. Hieruit bleek dat de meesten
hun ideeën over Scouting bevestigd zien in het tijdschrift. Twee groepen niet-lezers gaven aan
dat er voor hen, geen globaal beeld van Scouts bestaat en dat ze dit dus ook niet in het
tijdschrift terug vinden.
•

Gemengde Scouts Limburg: “Ja, de ideologie wordt er goed in weergegeven.”

•

Zeescouts West Vlaanderen: “Ja, het is een boekje voor en door ‘scoutsmensen”.

•

Jongensscouts Oost-Vlaanderen: “Niet per sé, we denken dat iedere leidingsploeg op
hun eigen manier leiding geeft en dat het in iedere scouts dus een beetje anders is. We
merken het ook als we ‘Over&Weer’ lezen; sommigen ideeën/ meningen stroken niet
met hoe wij het zien.”

•

Meisjesgidsen Antwerpen: “We denken niet dat er één algemeen beeld is, iedereen heeft
er zijn eigen idee van. Het boekje bundelt die verschillende ideeën, maar het is niet
perse ONS idee dat er alleen in voorkomt. Dat is goed. “
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Conclusie
1. Resultaten
Het onderzoek van deze Masterproef wilde nagaan of er een publiek is voor het
leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ en wat deze mogelijke lezers kenmerkt (1). Daarnaast werd
ook gekeken in welke mate de vooropstelde doelstellingen in de praktijk verwezenlijkt
werden (2). Ook een aantal typerende bladkenmerken van het tijdschrift zelf, werden grondig
bestudeerd (3). Tot slot werden heel wat suggesties en meningen verzameld omtrent het
leidingtijdschrift, dit om blijvend in te spelen op wat er leeft in het ‘praktijkveld’(4).
Onderstaande conclusies zijn van toepassing op de steekproef van dit onderzoek. Gezien de
lage responsrate (7,4%) moet de representativiteit van deze steekproef in vraag gesteld
worden en dient de vertaling van deze besluitvorming naar de totale populatie met de nodige
voorzichtigheid te gebeuren.
1.1 Bereik
Vanuit het kwantitatief onderzoek blijkt iedereen het tijdschrift op zijn minst te
bekijken. 87,4% zou het tijdschrift lezen en 12,6% ‘Over&Weer’ zou het doorbladeren. Het
kwalitatief onderzoek toonde een andere spreiding van het leesgedrag: de cijfers afrondend,
zouden in een 10-koppige groep vijf personen het tijdschrift lezen, vier het tijdschrift
doorbladeren en één persoon het tijdschrift niet lezen. .
De vergelijking tussen het lezersbereik uit het huidige kwantitatieve onderzoek en het
lezersbereik uit eerder gevoerd onderzoek naar ‘Over&Weer’ leesgedrag (2004), toont aan dat
de hoeveelheid lezers stabiel is gebleven. De 2,7% niet-lezers zouden nu allemaal ‘bladeraars’
geworden zijn.
Tijdsgebrek blijkt de voornaamste reden om het blad enkel te doorbladeren. Ook niet-lezers
geven aan dat ze geen tijd hebben om het blad te lezen. Daarenboven krijgen zij ook liever
informatie via een ‘live’ medium en zien zij een geschreven tijdschrift niet als het meest
ideaal kanaal voor informatieverspreiding.
Het tijdschrift wel of niet lezen kan niet verklaard worden vanuit de demografische
achtergrond van de leiding. Geslacht, leeftijd, diploma, aantal jaar in leiding, functie in de
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leidingsgroep, gouwafkomst en de omgeving waarin de eigen werking plaatsvindt (stadgemeente-dorp) hebben geen invloed op het leesgedrag.
1.2 Doelstellingen
Volgens dit onderzoek slaagt het leidingtijdschrift ‘Over&Weer’ met glans in drie van de vier
vooropgestelde doelstellingen.
•

“Het tijdschrift wil de begeleidershouding van de leiding beïnvloeden door hen te
inspireren of leiden, hen te laten nadenken en hen daadwerkelijk ook dingen te laten
uitproberen in praktijk.”

Het tijdschrift wordt effectief gezien als een bron van informatie en inspiratie. Vele
respondenten gaven aan hun werking af te toetsen aan en te laten beïnvloeden door wat in het
tijdschrift aangereikt wordt. Het kwantitatief onderzoek toonde bovendien aan dat 90.5% van
de respondenten hun idee over Scouting bevestigd zien in het tijdschrift.
•

“Het tijdschrift wil de leiding praktisch ondersteunen. Dit door hen spelmateriaal aan te
reiken, relevante informatie en nieuws aan te bieden; en hen wegwijs te maken binnen
de officiële instanties.”

In het onderzoeksluik werd de praktische ondersteuningsfunctie van het tijdschrift meermaals
bevestigd. Lezers en ‘bladeraars’ maken gebruik van de voorgestelde spelletjes en activiteiten,
maar vinden er ook bruikbare informatie en concrete suggesties in terug om hun
leidingsvaardigheden aan te scherpen en om praktijkproblemen aan te pakken. ¾ van de
lezers houdt het tijdschrift of stukken daaruit zelfs bewust bij.
•

“Het tijdschrift wil de dialoog tussen leiding onderling en tussen leiding en Scouts en
Gidsen Vlaanderen nationaal tot stand brengen.”

Het leidingtijdschrift wil een interactiemiddel zijn en is het ook. Eigen ervaringen delen met
andere scoutsgroepen, een kijkje nemen hoe andere groepen hun scoutswerking invullen en op
de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen Scouts&Gidsen Vlaanderen Nationaal? Het
onderzoek toonde aan dat dit medium het mee mogelijk maakt.
•

“Het tijdschrift wil de lezer stimuleren om zich ergens in vast te bijten en op zoek te
gaan naar verdieping, ook buiten ‘Over&Weer’.”
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Het leidingsblad reikt een heleboel informatie aan waarmee men in praktijk gretig aan de slag
gaat. Toch maakt maar 41% van de lezers gebruik van de verwijzingen naar informatie buiten
‘Over&Weer’ en discussieert slechts 20% van de lezers erover in zijn of haar eigen
scoutsgroep.
1.3 Bladkenmerken
Wie het blad leest of doorbladert, is over het algemeen tevreden over het aanbod aan
artikels. De inhoud hiervan wordt omschreven als informatief en bruikbaar. Uit het kwalitatief
onderzoek bleek wel dat Zeescouting en Akabe zich soms benadeeld voelen en liever wat
meer artikels over hun soort scouting zien verschijnen.
De vormgeving van het tijdschrift werd middelmatig gesmaakt. Hoewel velen aangaven aan
dat de lay-out fris, jong en verzorgd oogt, werd hij ook vaak getypeerd als ‘te overladen’.
Hierdoor was de structuur niet altijd even duidelijk en werd de inhoud van het artikel soms
zelfs wat overschaduwd. Een belangrijke opmerking waar misschien rekening mee gehouden
moet worden want het onderzoek wees uit dat het vooral de lay-out is, die bepaalt of men een
artikel leest of niet.
Hoewel sommige onderzoekers beweren dat een hoge verschijningsfrequentie de enige
manier is om binding met de lezers te verkrijgen, lijkt ‘Over&Weer’ met zijn zes uitgaven per
jaar te kunnen rekenen op behoorlijk wat lezers. Deze verschijningsfrequentie van het
leidingtijdschrift werd door 80% van de lezers uit het kwantitatief onderzoek gesmaakt.
1.4 Suggesties
Het digitaliseren van het leidingtijdschrift werd meermaals gesuggereerd. Sommigen
zagen hierin praktische mogelijkheden zodat het leidingtijdschrift als een soort ‘google’
gebruikt kon worden, waarin informatie kon worden opgezocht. Anderen wierpen het milieu
op als aanleiding en vonden een papieren versie niet meer van deze tijd.
Desalniettemin houdt het digitaliseren van het tijdschrift een risico in. Uit het kwantitatief
onderzoek bleek immers dat 72.1% van de respondenten het tijdschrift digitaal niet zouden
raadplegen.
Daarnaast werd er ook gepleit voor een regionale versie van het leidingtijdschrift. Informatie
uit de nabije omgeving wordt als meer relevant ervaren en zou voor meer herkenning zorgen.
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De koppeling van een activiteitenkalender aan deze regionale versie van het leidingtijdschrift
zou bovendien bijdragen aan meer ‘live’ interactie tussen de verschillende scoutsgroepen.
Tot slot werd ook het aantal tijdschriften per gezin aangekaart. Op dit ogenblik krijgt iedere
leiding een leidingtijdschrift. Een gezin met meerdere personen actief als leiding in de scouts,
krijgt dus ook meerdere exemplaren van het tijdschrift in de bus. Dit werd ervaren als
papierverspilling en dus in strijd met de milieubewuste houding van Scouts&Gidsen
Vlaanderen.
2. Suggesties voor toekomstig onderzoek
In vergelijking met eerder leesonderzoek naar ‘Over&Weer’ was het huidige onderzoek
vernieuwend in het gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoek. Beide
invalshoeken zorgden voor een complementaire gegevensverzameling. Naar de toekomst toe,
zou het interessant zijn de omvang van de kwalitatieve steekproef uit te breiden opdat, net
zoals in het kwantitatief onderzoek, vanuit deze informatiebron meer globale uitspraken
gedaan kunnen worden.
De responsrate van het kwantitatief onderzoek was behoorlijk laag (7,4%). Dit kan
verschillende oorzaken hebben. Mogelijks is dit te wijten aan de timing: de uitnodiging om
deel te nemen aan het kwantitatief onderzoek werd verzonden net voor de krokusvakantie en
kort na de (hoger onderwijs)examens. Een andere verklaring kan liggen in de procedure om
deel te nemen aan het onderzoek. Hierbij werd gevraagd zich aan te melden met de log-in van
Scouts&Gidsen Vlaanderen. Niet iedereen gebruikt deze log-in even vaak en kent zijn
gegevens meteen. Hierdoor zou het onderzoek misschien niet toegankelijk genoeg geweest
zijn. Ook het onderwerp kan de lage responsrate verklaren. Zo bleken niet-lezers bijvoorbeeld
niet bereikt in het kwantitatieve onderzoek. De methode van onderzoek kan ook van invloed
geweest zijn op de responsrate. Het internet is een vluchtig medium en dagelijks krijgt
iedereen reclame in zijn mailbox. De waarde van het onderzoek kan daardoor niet helemaal
duidelijk overgekomen zijn.
Tot slot is het interessant om het kwantitatief onderzoek toch eerst door een bepaalde
testgroep te laten doorlopen. Hoewel zorgvuldig opgesteld, besproken en nagekeken bleken
bepaalde vragen niet helemaal juist begrepen. Dit maakte de interpretatie van dit soort vragen
moeilijk en minder vertaalbaar naar de praktijk toe.
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Bijlagen
Bijlage 1
Uitnodiging deelname kwantitatief onderzoek via e-mail

Beste Leiding,
Zes keer per jaar valt er een 'Over & Weer' in je bus. Dit
leidingtijdschrift wil jullie informeren, amuseren en inspireren,
maar slaagt het daar ook in ?
Om hier beter zicht op te krijgen, voeren we momenteel
een leesonderzoek.
Op die manier willen we onze 'Over & Weer'-doelstellingen
afstemmen op jouw 'Over & Weer'-verwachtingen.
Jij bent, samen met 1499 anderen, geselecteerd om deel te
nemen aan het onderzoek.
Proficiat ! Concreet willen we je vragen om een online enquête in
te vullen. Dit neemt slechts 10 minuutjes tijd in beslag. Deze
kleine moeite, kan het verschil maken. Aarzel dus niet om je
bijdrage te leveren en deel te nemen aan het onderzoek.
In ruil daarvoor wordt de Over & Weer alleen maar beter én
daarbovenop maak je ook nog eens kans op een waardebon van
€25 in Hopper Winkel.
Deelnemen, doe je door te klikken op onderstaande link en
vervolgens in te loggen.
http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/webform/over-weerleesonderzoek
De verdere instructies staan op de webpagina vermeld.
Alvast bedankt !
Enthousiast scoutsliefs,
Annelies
Thesisstudent Journalistiek - Erasmushogeschool Brussel
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Bijlage 2
Kwantitatief leesonderzoek ‘Over&Weer’

Sommige vragen zijn subgroepspecifiek (lezers-bladeraars-nietlezers). In de websurvey
werden de vragen aangepast, naargelang de antwoorden van de respondenten. De
doorverwijzing werd geautomatiseerd.
Legende: * Vraag specifiek voor lezers
¥ Vraag specifiek voor ‘bladeraars’ en niet-lezers.
De afwezigheid van een symbool, betekent dat dit een vraag voor lezers, niet-lezers én
‘bladeraars’ is)

1. Inleiding
Beste leiding,
Nu al bedankt voor het doorklikken naar deze webenquête over het 'Over&Weer' leesgedrag
bij de leiding van Scouts&Gidsen Vlaanderen.
In deze enquête nemen we je leesgedrag onder de loep door na te gaan of je het blad leest,
waarom wel of niet, wat je (niet) aanspreekt, wat beter kan, ... enzovoort. Dankzij jullie
meningen kunnen we er nog iets beters van maken.
Bovendien kan deze kleine moeite ook nog wat leuks voor jouw groep in petto hebben want al
wie deze enquête invult maakt kans op een waardebon van 25euro in onze scoutsshop,
Hopper.
We willen je vragen om zo eerlijk en volledig mogelijk te antwoorden. Soms is er slechts één
antwoordmogelijkheid, soms kan je ook meerdere opties aanvinken. Aarzel ook niet om een
ander antwoord, dan de keuzeopties neer te schrijven.
Alvast bedankt voor je tijd en moeite.
Succes !
3 2 1 START !

2. Enquête
1.

Lees jij het leidingstijdschrift ‘Over & Weer’?
o
o

Ja
Nee, ik blader het hoogstens eens door
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o
2.

Nee, ik lees het nooit
¥ Waarom lees jij ‘Over&Weer’ niet?

• Ik heb geen nood aan informatie vanuit het Verbond (= de redactie van ‘Over & Weer’ )
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

• De inhoud interesseert me niet
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

• Ik lees niet graag
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

• Ik heb er geen tijd voor
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

• Andere : ... (open vraag)

3.

* Waarom lees jij ‘Over & Weer’ ?

• Ik wil graag op de hoogte blijven van wat er gebeurt binnen S&G Vlaanderen
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

• Ik vind het inspirerend, leerrijk en/ of bruikbaar
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

• Ik vind het een leuke ontspanning
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord
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• Mijn eigen groep is erin verschenen
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Nvt

Helemaal
akkoord

Nvt

• Ik ken (een) medewerker(s) en wil hun artikel(s) lezen
Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

• Andere: … (open vraag)

4.

* Het leidingtijdschrift ‘Over & Weer’ verschijnt 6 keer per jaar.

* 4a. In welke mate lees je de verschillende edities van ‘Over & Weer’ ?
o Ik lees in elke editie die verschijnt per jaar
o Ik lees in meer dan de helft van de edities die verschijnen per jaar
o Ik lees in de helft van de edities die verschijnen per jaar
o Ik lees in minder dan de helft van de edities die verschijnen per jaar
* 4b. Naast de normale ‘Over & Weer’ worden ook soms themanummers uitgebracht. Welke
van de volgende edities herinner je je ?
•

Anders getikt ( 2009 – 2010 )
Ja

•

Nee

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

Nee

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

Gloeiend erbij ( 2010 – 2011 )
Ja

•

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

Anders getypt ( 2009 – 2010 )
Ja

•

Nee

Superhelden ( 2010 – 2011 )
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Ja

•

Nee

Armoede is een onrecht, maak er spel van ( 2011 – 2012 )
Ja

•

Nee

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

GR - Alles over dienstverlening ( verschijnt ieder scoutsjaar )
Ja

5.

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

Nee

Nee, ik was toen nog niet in
leiding

* Hoeveel artikels lees je gemiddeld in een editie van de ‘Over & Weer’ ?
o
o
o
o
o

6.

Ik lees 1 artikel
Ik lees twee tot vijf artikels
Ik lees meer dan vijf artikels
Ik lees (bijna) alles
Ik weet het niet
* Welke artikels lees je voornamelijk ?

o
o
o

7.

Ik lees enkel de algemene artikels
Ik lees enkel artikels gerelateerd aan eigen tak
Ik lees zowel de algemene artikels, als de artikels gerelateerd aan de eigen tak.

* ‘Over & Weer’ kan ook een bruikbaar tijdschrift zijn.

* 7a. Gebruik je ook dingen uit ‘Over & Weer’ in je eigen scoutswerking ?
o Nooit
o Zelden
o Soms
o Regelmatig
o Uit elke editie wel iets
* 7b. Als je iets uit het tijdschrift gebruikt, op welke manier doe je dat dan ?
•

We praten/ discussiëren er (soms) over binnen onze eigen werking

Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord
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•

Ik gebruik het als inspiratiebron voor concrete activiteiten en spelletjes

Helemaal niet
akkoord
•

Akkoord

Helemaal
akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Ik leer er dingen uit voor mezelf en/ of mijn leidingsvaardigheden.

Helemaal niet
akkoord
•

Wel/niet
akkoord

Ik gebruik de handige adressen, contactgegevens en internetbronnen

Helemaal niet
akkoord
•

Niet akkoord

Niet akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Wel/niet
akkoord

Akkoord

Helemaal
akkoord

Andere: …

Helemaal niet
akkoord

Niet akkoord

8. * Achteraf
* 8a. Wat doe je met een gelezen ‘Over & Weer’- editie achteraf ?
o Ik gooi het weg
o Ik houd het bij
o Ik scheur de interessante stukken eruit
* 8b. Andere: … (open vraag)
9. * ‘Over & Weer’ verschijnt 6 keer per jaar. Wat vind je van die frequentie ?
o Ik vind het goed zoals het nu is
o Ik zou het beter vinden moest ‘Over & Weer’ nog vaker verschijnen
o Ik zou het beter vinden moest Over & Weer minder vaak verschijnen

10. Elke leiding krijgt ‘Over & Weer’ gratis in de bus.

10a. Stel dat je je kan uitschrijven voor ‘Over & Weer’, zou je dat dan doen ?
o Ja
o Nee
10b. Zou je het blad lezen, indien het enkel digitaal bestond ?
o Ja
o Nee
11. Zou je het jammer vinden, moest ‘Over & Weer’ verdwijnen ?
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o Ja, ik zou het jammer vinden moest ‘Over & Weer’ verdwijnen
o Nee, ik zou het niet jammer vinden moest ‘Over & Weer’ verdwijnen
o Geen mening
12. Laatste woord (mening, suggesties, opmerkingen, …)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ALGEMEEN
a.

Hoogst behaalde diploma of huidig studieniveau:
o
o
o
o
o
o
o
o

b.

Secundair onderwijs ASO
Secundair onderwijs BSO
Secundair onderwijs BuSO
Secundair onderwijs KSO
Secundair onderwijs TSO
Hoger niet-universitair onderwijs
Hoger universitair onderwijs
Andere: …

Mijn eigen scoutsgroep bevindt zich in:
o
o
o
o

Een stad
Een gemeente
Een dorp
Andere: …

3. Afscheid
Bedankt voor je deelname!
Heb je nog extra vragen, mail dan gerust naar leidingsredactie@scoutsengidsenvlaanderen.be.
Wie weet ben je wel bij de winnaars ... we laten je dit per mail weten!
Vriendelijke groet,
Els Bosmans
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Bijlage 3 Samenvatting interviews, notities en aanvullingen - Kwalitatief Leesonderzoek
‘Over&Weer’
0. Algemeen
Steekproef: 40 personen
Lezers: 18 personen
Bladeraars: 17 personen
Niet-Lezers: 5 personen
Man-vrouwverhouding: 22 - 18
1. Zeescouts West-Vlaanderen

2 juni 2012

Stella Maris
Ploegstraat 26
8380 Zeebrugge
1.1 Lezers
Xander, Jessy, Ignace, Kevin, Bert
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Het is niet specifiek nodig, maar het is een gemakkelijke manier voor de ‘bazen’ van
de scouts om aan vorming te doen en hun ideeën mee te geven (via een boekje). We
denken dat vele scoutsleiding het lezen of doorbladeren. Op die manier weet
iedereen hoe er vanuit de ‘top’ over scouts wordt gedacht.
- Het is handig en leuk voor ons als leiding omwille van de spelletjes
- Het is leuke WC-lectuur
- Het is leuk om te krijgen
- Soms staan er interessante artikels in het leidingtijdschrift
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, het is een boekje voor en door ‘scoutsmensen’.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Ja, het leidingtijdschrift heeft voor iedereen wat wils( gericht op de verschillende
takken, verschillende interesses, praktisch maar soms ook leuk, … )
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
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De artikels voor de eigen tak
Technieken
Als er na bovenstaande artikels nog interessante artikels in het leidingtijdschrift
aanwezig zijn, lezen we die soms ook.

 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- Een quote, een titel
- Het onderwerp
- Al het over iets gaat dat we kunnen gebruiken in de eigen werking: spelletjes,
informatie over verzekeringen enz…
- De pedagogische artikels lezen we niet zoveel.
- De variatie aan artikels vinden we heel goed. Voor ieder wat wils. Gedetailleerd ( je
ziet dat het goed uitgewerkt is) en boeiend.
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Beiden evenveel
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Nee
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- De strip was leuk om te lezen. Jammer dat hij weg is.
- Er moet algemeen niets veranderen. Maar een beetje meer ‘zeescouts’ mag wel.
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Kleurgebruik: té kaki 
- Foto’s: teveel landscouts  ( ze menen het wel, maar ze vinden het niet zó erg )
- Lay-out: over het algemeen in orde !
- Soms gaan de titels teveel op in de lay-out. Je moet dan bijna zoeken waar de titel
staat. Soms té drukke bladvulling.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Meer zeescoutslogo’s en zeescoutsfoto’s 
- Meer structuur, minder druk.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
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-

Ja en het leidingtijdschrift slaagt hier steeds meer in ( steeds meer interactie ). Het is
goed zoals het nu is, moet niet meer worden.
Informatie uit andere groepen is tof: het is leuk om te zien hoe het er elders aan toe
gaat. Bovendien ‘pikken’ we de toffe dingen eruit en gebruiken we een idee dat we
dan zelf verder uitwerken voor in onze eigen groep.

 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- We willen dat.
- Je moet foto’s inzenden of bijdragen aan de ‘achterflap’. ( Rubriek: deze pagina is
van…)
EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- We gebruiken de kalender en de posters ( Hangen op in het lokaal ).
- We lezen het graag !
- Toffe WC-lectuur !
- Leve de zeescouts !
1.2 Doorbladeraars
Jeroen, Jonathan, Jolien, Elien,Tom, Siemen, Arno
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Het is nuttig voor ons: We halen er spelletjes uit, maken gebruiken van de tips per
tak en nuttigen de kalender die er in de eerste editie van het scoutsjaar bijzit.
- Het is leuke WC-literatuur
- Anderzijds is het ook niet écht nodig: het is papierverspilling ( we lezen niet alles ).
- Leuk om informatie te krijgen vanuit het Verbond. Je voelt dat je groep deel
uitmaakt van een groter geheel.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, het is precies zoals wij scouting zien.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- We hebben weinig verwachtingen bij wat een leidingtijdschrift moet inhouden en
worden dus prettig verrast door wat we in onze brievenbus krijgen.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- We pluizen altijd na of er geen bekenden instaan.
- Spelletjestips
- Takartikels
- Zeker niet: té lange artikels ( >1 blz.)
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 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De inhoud zelf, het thema van het artikel.
- Als de foto bij het artikel leuk is, dan kan het zijn dat we het artikel, los van de
inhoud, beginnen lezen.
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- We weten niet wat het verschil is, maar over het algemeen doorbladeren/lezen we
alle ‘Over&Weer’s in dezelfde mate.
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Nee
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- We willen nog meer uitgewerkte spelletjes en een betere strip.
- Minder theorie, meer spel.
- Bons voor de Hopper 
- Meer dingen ivm zeescouting. Nu zitten we soms met vragen. We krijgen dan wel
antwoorden via onze commissaris of vinden dingen op het internet. Toch zou het
leuk zijn moest er ietsje meer zeescouts informatie in verschijnen.
- ( Regio Antwerpen komt trouwens opvallend veel aan bod. )
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja, het is een aantrekkelijk boekje.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- De papieren versie is niet milieuvriendelijk. Een digitale versie is ook een optie. Maar
niet iedereen uit deze “bladeraarsgroep” is het hiermee eens. Ze zouden het (nog)
minder lezen omdat ze er zelf naar moeten surfen. Als het in de brievenbus belandt,
bekijken ze het sowieso eens.
- Voorstel: Een ‘app ‘met daarin scoutstips of weetjes zou leuk zijn en heel hip.
- In zijn papieren vorm, zouden we vormelijk niets het boekje veranderen. Enkel het
kleurgebruik kan beter: meer blauw en geel ( kleuren van zeescouting ) 
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
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Ja, bij de scouts zitten leuke mensen die leuke dingen doen, dus het is fijn om te
weten waar iedereen mee bezig is.
Het is ook leuk als er reacties komen op de vormingen en herfstontmoeting. Wij
vinden dit in onze scouts een ‘must’. Op die manier worden anderen misschien
overtuigd om ook aan zulke scoutsevents deel te nemen.

 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Ja, wij willen graag in ‘Over&Weer’ verschijnen.
- We denken dat we foto’s moeten insturen, maar zijn niet zeker.
EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Het plakkertje met je adres erop, dat rond het tijdschrift zit, nodigt niet meteen uit
om te lezen. Het moet niet toe.

2. AKABE Brussel

mei 2012

AKABE Brussel
L. Desmesmaekersstraat 61
1083 Ganshoren
2.1 Lezers
Eileen
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Ja, om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in scouting, nieuwe technieken,
activiteiten, spelen, nieuwtjes, …
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, het weerspiegelt waar scouting voor staat. Het geeft een WIJgevoel, een gevoel
van verbondenheid. Het houdt je nieuwsgierig en geeft de mogelijkheid om op
ontdekking te gaan en jezelf als leiding blijven ontplooien.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Ja, helemaal.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- Het AKABEgedeelte

86

 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De spannende titels
- De namen van technieken waar ik nog niet van gehoord hebt, in het onderdeeltje
‘technieken’.
- leuke foto’s bij een artikel
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Beiden
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- 100 jaar scouting ( thema )
- Jamboree (artikel )
- Een spel van de groepsleiding om met de leiding/givers te doen
- Straffe getuigenissen die tot de verbeelding spreken
- Leuke foto’s
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Nog meer praktijkgericht en dan vooral voor AKABE ( waar het praktische vaak meer
meespeelt dan in een “normale” scouts).
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja! Het spreekt me in zijn geheel aan. Daarom lees ik het ook. Ik maak er écht tijd
voor om het te lezen.
- Het leest vlot en het ligt goed in de hand.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Niets
- Ik weet dat mijn medeleiding het té wild vindt soms, maar ik vind dat net tof ! Ik mag
jullie structuur wel.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, voor nieuwe ideeën, activiteiten, …
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
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-

-

Ja ik zou er graag eens in willen verschijnen met mijn groep. Op die manier kunnen
we misschien wat meer leiding werven voor onze ‘niche’ groep. We zouden er ook
onze straffe kampverhalen in kwijt kunnen en tonen dat het bij AKABE ook leuk is.
Maar neen, ik weet niet hoe dit mogelijk is.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- ‘Over&Weer’ moet blijven bestaan! Maar voor mij mag het ook een online versie
zijn. Dat zou zelfs leuk zijn: dan kan je “knippen en plakken” naar je voorbereiding.
- Ik vind het wel gek dat het gratis is. Chapeau. Ik vind het zo leuk dat ik er ook voor
zou betalen en er speciaal voor naar de krantenwinkel zou gaan. Misschien zou ik
zelfs een abonnement nemen.

2.2 Doorbladeraars
Sara
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Ja, het is een “gemakkelijke” manier om op de hoogte te blijven van wat er in
scoutsland gebeurt en inspiratie op te doen voor eigen activiteiten.
- Bovendien krijg je het gratis en voor niets in de bus: je moet dus zelfs niet actief op
zoek te gaan naar inspiratie.
- Het is een professionele inslag van ‘bovenaf’.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, het is een mooie weerspiegeling van wat er leeft in groepen.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Ja.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- In de inhoudstafel bekijk ik wat mogelijks interessant kan zijn.
- Foto’s op de eerste pagina
- AKABE-rubriek
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De link met een concreet onderwerp of probleem dat ook in onze groep bruikbaar is.
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 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Ik doorblader vooral de gevarieerde.
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Nee, maar ik ben dan ook een doorbladeraar
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Een leidingtijdschrift per tak of eentje specifiek voor AKABE. Veel artikels lees ik niet
omdat ze niet relevant zijn voor mijn groep. Vroeger toen ik leiding was in de
‘gewone’ scouts, las ik het tijdschrift meer.
- Ik weet dat er veel minder AKABEgroepen zijn, in vergelijke met “gewone”
scoutsgroepen, maar een beetje meer “evenwicht” naar inhoud van artikels mag
voor mij wel. Of gewoon vermelden: voor AKABE zien we het zo…
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja, je ziet dat er werk van gemaakt is.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Soms is het vormelijk een beetje overladen, zodat je niet meteen iets terugvindt. Dat
mag een beetje minder misschien.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, het is leuk om te lezen/zien, maar op zich “leer” je er niet veel van bij. Vooral
omdat het meestal over ‘gewone’ groepen gaat.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Het zou leuk zijn, maar ik weet niet hoe het kan.
EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Ik lees het niet zoveel maar op zich vind ik het zeker een goed initiatief/blaadje.
Misschien moet ik het toch wat meer beginnen lezen !

3. Gemengde scouts Limburg

12 mei 2012
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Juventa Zonhoven
Kneuterweg 4
3520 Zonhoven
3.1 Lezers
Toon, gelukzalige oran-oetang, eigenzinnige schoenbekooievaar
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Uiteraard is zo’n tijdschrift nodig.
- TOP DOWN info: van het verbond naar de lagere niveaus
- Het creëert een samenhorigheidsgevoel: deel van het machtige geheel, ook tussen
de verschillende takken.
- Het is een manier om ervaringen te delen.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, de ideologie wordt er goed in weergegeven.
- Het is informatief en niet té belerend.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Ja, het geeft scouting weer zoals wij het kennen. Herkenning.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- Activiteiten
- Technieken
- Het opvoedende gedeelte in “ 1 tegen 2 “
- Groepsleiding. “ Pimp je groepsraad is maar zozo,…”
- Info en ervaring ivm totemisaties
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De paginakleur
- De citaten en lokkende uitspraken moeten goed zijn. Als dit niet aanspreekt, wordt
het artikel niet gelezen.
- Poster en kalender
- Jaarthemauitleg
- De lengte van het artikel ( voor ons is 1.5 blz. het maximum )
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Beiden
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 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Een strip over ‘wiet’ roken
- Een shelter uit technieken
- Nachtspel met raven, licht en donker
- Goed en fout situaties
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Anekdotes in spreektaal komen te flauw over
- Af en toe zouden we andere citaten kiezen, meet “catchy”
- De rubriek generatie ‘wij’ kan ook beter
- Soms minder langdradige artikels
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja, veel kleurtjes. Wel oppassen met combinaties
- De grote volle posters zijn leuk, die met die duizenden figuurtjes.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- De wirwar aan kleuren mag soms minder
- De streepstijl loopt té extreem door
- Door de lay-out ben je geneigd te moeten zigzaggen door een artikel. Daardoor mis
je dingen en dat is soms jammer.
- Graag meer structuur in de verschillende rubrieken.
- Voorstel: een bewaarexemplaar met losse pagina’s voor meerdere thema’s. Die je
kan bijhouden in een aparte map, zoals ze soms bij de kranten doen.
- Het hoort niet écht bij vorm: maar we zijn met meerdere kinderen thuis en we
krijgen het dus ook een ‘Over&Weer’ per kind. Dat is een beetje zonde, want we
kunnen best samen lezen. Het aantal posters en kalenders kunnen dan bijbesteld
worden als er discussie is over wie de bijlage mag gebruiken.
INTERACTIE

 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ? ( zie antwoord bij ‘concept’ )
- Ja, Het creëert een samenhorigheidsgevoel: deel van het machtige geheel, ook
tussen de verschillende takken.
- Het is een manier om ervaringen te delen.
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Voorstel: een regionale versie. Want nu krijgen we info uit héél Vlaanderen maar het
zou ook leuk zijn, moest er een versie van bijvoorbeeld specifiek ‘Limburg’ zijn met
een activiteitenkalender erbij. Een beetje een leuke districtsraad op papier met alle
saaie afspraken er tussenuit en alleen de leuke dingen en verhalen.

 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Ja, graag.
- Ja.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- De cartoons zijn leuker dan de strip.

3.2 doorbladeraars
Kobe, Maxine, Wouter
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Het is niet nodig-nodig: voor concrete informatie is er het internet en de site van
scouts en gidsen Vlaanderen.
- Het is wel nuttig om te zien hoe divers scouting in Vlaanderen is.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja, voor ons is scouting= engagement en dat vinden we er zeker in terug
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Ja het is zoals scouting ook is en niet enkel belerend
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- Technieken
- Materiaal
- Activiteiten
- Concrete thema’s
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- Titel
- Foto’s
- Artikels van bepaalde categorieën
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 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Vooral de gevarieerde ‘Over&Weer’s
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Neen
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Gestructureerder qua inhoud
- Van de hak op de tak soms.
- Zou leuk zijn moesten jullie soms jullie standpunt op de actualiteit erin weergeven.
Zo weten we hoe een ‘scout’ naar de wereld kijkt.
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Het is leuk vormgegeven
- Het is ook écht mooi om naar te kijken
- Het spreekt de jeugd aan: veel input nodig en dat krijgen we
- Mag soms wel iets gestructureerder
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Het is vervelend dat het boekje is toe geplakt. Soms scheurt zo de eerste bladzijde.
- Volgens ons wordt er veel tijd besteed aan vormgeving en dat zie je. Maar misschien
denken ze soms té ver. Het is echt meer dan druk genoeg. Op die manier lijkt het
gemaakt om te doorbladeren. Want je moet écht moeite doen om je op iets te
focussen op een blad.
- Voorstel: Het zou leuk zijn moest er ook een sociale netwerksite aan jullie boekje
gelinkt worden. Dan kunnen we ook zelf dingen ‘posten’ naar andere groepen.
INTERACTIE

 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, het is interessant maar dit is ook mogelijk via andere media. Dus het is voor ons
niet perse een manier om met andere groepen in contact te komen. Dat kan anders
ook.
- Het toont de diversiteit: Akabe, zeescouting, verschillende provincies, …
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
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JA, we willen er graag inkomen !
Maar we weten niet hoe.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Fijn dat ‘Over&Weer’ bestaat !

4. Jongensscouts Oost-Vlaanderen

13 mei 2012

Scouts ARDU
Groenestaakstraat 66-68
9030 Mariakerke
4.1 Lezers
Maarten en Joachim
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Ja, communicatie tussen de ‘top’ en de simpele leider is noodzakelijk.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Neen, de artikels zijn soms niet echt diepgaand, kan dus beter voor ons.

INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- Stukken over andere groepen
- Tips voor speciale activiteiten
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De titel
- De prentjes
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Beiden
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 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Neen
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Artikel met meer diepgang. Het mag soms best wat langer en moeilijker zijn dan een
artikel van 2 blz’en en 10 prentjes. Scouting en samenwerken kan soms ook écht
moeilijk zijn en dat wordt soms vergeten, zo lijkt het. Er wordt zo lichtzinnig mee
omgegaan, zo van: goed praten en luisteren naar elkaar, … maar dat is niet concreet
genoeg vinden we.
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Het ziet er zeer verzorgd uit
- Professioneel, hoewel we er niet voor moeten betalen.
- Het ziet er goed uit, mooi !
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- We wensen vormelijk niets te veranderen.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, het kan een inspiratiebron zijn voor ons. Gelijkaardige problemen kunnen ook in
onze groep voorkomen. Zo voelen we ons enerzijds gesteund dat het elders ook
voorkomt en zoekt lijkt het alsof het verbond en de andere groepen actief mee
zoeken naar oplossingen.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- We weten hoe het moet, maar het hoeft niet voor ons.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Bedankt voor de taart !

4.2 Doorbladeraars
Jasper, Bas en Benedikt
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CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Nee, wij zijn eerder voor themaboekjes waarin je gericht naar dingen kan zoeken. Vb.
takhandboek, techniekenboek, ...
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Niet per sé, we denken dat iedere leidingsploeg op hun eigen manier leiding geeft en
dat het in iedere scouts dus een beetje anders is.
- We merken het ook als we ‘Over&Weer’ lezen; sommigen ideeën/ meningen stroken
niet met hoe wij het zien.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Neen, we lezen het niet volledig omdat er niet in staat wat we nodig
hebben/verwachten.
- We pikken er enkel kleine dingetjes uit mee, die mogelijks voor ons interessant
kunnen zijn. Maar dat is niet in elke ‘Over&Weer’.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- De titel
- De inhoud
- Hopperreclame
- Foto’s bekijken
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- Als er bijvoorbeeld staat “ leuk voor bij de welpen “, dan zien we of het effectief leuk
is voor bij de welpen.
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- We doorbladeren beide edities wel eens
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Neen
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Meer artikels over leuke spellen.
- Voorstel: de hottie en nottie van de maand. Een scout die er cool en een andere die
er minder cool uitziet in zijn uniform. Of de knappe mensen van het verbond in
posterformaat 
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
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Ja, het ziet er leuk uit. Waarom weten we niet precies. Maar het pakt.

 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Nee, de vorm zit snor.
- De opbouw mag wel overzichtelijker. Maar wel met dezelfde lay-out.
- Een online versie is modern en goed voor de natuur. We zouden het kunnen
gebruiken als een soort ‘google’, waarin we via trefwoorden dingen kunnen
opzoeken.
INTERACTIE

 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Niet echt, we vernemen dingen uit onze omgeving en wat we écht willen weten via
onze districtsraad.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Neen en we weten ook niet hoe, maar dat is dus niet nodig.
EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Nee
4.3 Niet-lezers
Levi, Sam en Bob
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Nee het is niet nodig. We lezen het dan ook niet. Wat we willen of moeten weten,
horen we in de scouts. Anders is er het internet of boeken.
 Waarom lezen jullie het leidingtijdschrift niet ?
- Het lijkt niets voor ons
- We hebben/ maken er geen tijd voor
- Scouting da’s doen, niet lezen. Want al doende leert men en als het niet werkt, zullen
we het wel merken en er dan in praktijk iets aan proberen doen.
- Als we problemen hebben, zijn we meer voor LIVE contact en voor praten, in plaats
van voor lezen.
- We zijn alleen jongens. We denken dat zo’n boekje sowieso minder leeft in een
groep met uitsluitend jongens.
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 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ? NVT
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ? NVT
INHOUD NVT
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weers’, gevarieerde ‘Over&Weers’ of beiden evenveel ?
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja, maar het overtuigt wel niet om het toch te lezen
- De zegel met je adres er op is zo officieel. Dat vinden we wel stoer.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Als er meer spelletjes voor de leiding in zouden staan, dan zouden we het misschien
nog wel opendoen. Vb. Sudoku’s, zoek de 7 verschillen, …iets grappigs.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Neen en al zeker niet via een boekje
- De verhalen van de andere jeugdbewegingen horen we wel via via.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Niet echt nodig om er zelf in te verschijnen.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Neen.
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5. Meisjesgidsen Antwerpen

13 mei 2012

5-19 Sint Lutgardis – Maria Mediatrix
Zegelstraat 9-11
2140 Borgerhout
5.1 lezers
Eva, Laurien, Tessa, Gwen, Sylvie, Alyki, Ona
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Ja, het heeft de functie van overkoepelende communicatie voor groepen.
- Je leert de visies van de scouts in het algemeen en de groepen specifiek kennen.
- De artikels zijn lekker informatief en bruikbaar.
- De foto’s doen ons vaak lachen of( gecharmeerd) glimlachen.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Het is al goed maar een specifiek boekje per regio zou nog leuker zijn. Nu heel erg
ruime informatie. Maar het zou nuttiger zijn om te werken via mensen van eenzelfde
omgeving bijvoorbeeld; problemen van stadsscoutsen ( weinig speelruimte,
lokalentekort, …) , zeescoutsen ( boten gestolen, loods huren, …) enz.
- District doet dit al, maar dat is maar voor select groepje en ze vertellen wel wat er
gezegd wordt, maar het volledige verhaal met alle details kennen we nooit en dat is
misschien ook wel interessant.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- Achterkant, de uitleg over een groep
- EHBO
- Materiaal
- Artikels van mensen die je kent
- Dingen waarvoor je zelf interesse hebt
- Structureel toepasbare informatie
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- De titel
- Het onderwerp
- Mensen die we kennen, die het artikel geschreven hebben of eraan meegewerkt
hebben.
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 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s’ of beiden evenveel ?
- Beiden. Wat er in de bus verschijnt lezen we.
- Het onderscheid kennen we niet.
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Heimwee van Kristien Vuylsteke
- Do’s en Dont’s voor op kamp van Laurien Versmissen
- Kleurentotems Annelies ( eigen groep )
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
Minder spelvoorbereidingen. We kunnen toch wel een beetje zelf creatief zijn, nee ? We
krijgen het bijna op een schoteltje.
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja, het is leuk om naar/in te kijken.
- Vrolijk, eigentijds.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Ander formaat. Het dubbel geplooide formaat van wat het nu is, bijvoorbeeld.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, dan kan je vergelijken en je visie aanpassen indien die van de anderen
interessanter is. Leren van elkaar.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- Ja we willen dit best nog eens.
- Ja, we weten hoe dit moet en we bewijzen dit want we hebben er al vaak ingestaan,
hoera !

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- Meerdere edities in grote gezinnen is niet perse nodig.
- We vragen ons wel af, hoe het mogelijk is, zoveel boekjes, zo goed uitgewerkt en
toch gratis. We hopen dat het budget van de scouts in het algemeen niet teveel aan
moet bijdragen, want misschien zijn er dan andere manieren om te communiceren (
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online ) en kan ( een deel van) het geld naar andere initiatieven gaan vb. sociale
toelagen voor kansarme kinderen om op kamp te gaan…
5.2 Doorbladeraars
Lotte, Elisabeth en Nele
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Het is nodig.
- Zo weet je wat er gebeurd in andere groepen
- Er staan bruikbare tips in het tijdschrift
- Er staan handige/leuke evenementen in aangekondigd.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- Ja
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- Nee, want anders zouden we dit beter lezen. Het is misschien gewoon een té dik
boekje.
INHOUD
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
- De titels van de artikels
- We bekijken de foto’s
- We kijken na of er niemand van onze/een bevriende scouts in staat.
- Artikels die over het kamp gaan.
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
- Als het thema van het artikel ons interesseert dan lezen we het vetgedrukte stukje
eronder. Als dat goed is lezen we het hele artikel.
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weer’s, gevarieerde ‘Over&Weer’s of beiden evenveel ?
- Themanummers lezen we niet
- Gevarieerde nummers wel, omdat ze gevarieerd zijn.
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
- Artikel Heimee ( Kristien Vuylsteke ), dit komt omdat zij een oud-leiding is van onze
groep.
- Artikel Flamboree
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
- Minder administratie
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Korter en krachtiger maken
Iets losser schrijven. Wij vinden dat het vrij strak geschreven is.

VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- Ja maar het is té vol, te veel op één blad. Het is een beetje een bricolage van tekst,
collage van teveel ineens, een allegaartje, een mannekesblad.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Minder dik
- Minder tekening, tekst, foto of 1 blad ( overzichtelijker )
- Meer structuur in thema’s.
INTERACTIE
 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- We vinden het wel interessant maar het moet gaan over groepen die dichtbij je
eigen scoutsgroep liggen. Groepen die bijvoorbeeld aan zee liggen, zijn minder
interessant voor ons.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- In de ‘Over&Weer’ verschijnen is leuk.
- We weten het zelf niet, maar we zijn er al meerdere keren in verschenen, dus
iemand van onze groep moet het wel weten.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- 2 edities per jaar is voor ons voldoende
- Een meer regionale editie graag !
5.3 Niet-lezers
Sophie, Yasmien
CONCEPT
 Is een leidingtijdschrift nodig ? Waarom wel/ niet ? Welke noden vult het voor jullie in ?
- Ja, het is handig om inspiratie op te doen voor spelen en leuk voor de sfeerbeelden
die laten zien hoe andere groepen werken.
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Niet iedereen neemt de moeite om het te lezen, zoals wij. Voor ons is het dus niet
nodig. We hebben geen nood aan iets om te lezen.

 Waarom lezen jullie het leidingtijdschrift niet ?
- Zie vorige vraag: het is niet dat het niet goed is. Wij doen gewoon de moeite niet om
het vast te nemen en het eens door te lezen.
- We zijn beginnende leiding, misschien heeft het daarmee te maken. Er is al zoveel
waar je mee rekening moet houden en dit is iets vrijblijvend. En we schrappen het
dan ook van ons programma.
 Sluit het huidige leidingtijdschrift aan bij jullie idee over scouting ?
- We denken niet dat er één algemeen beeld is, iedereen heeft er zijn eigen idee van.
Het boekje bundelt die verschillende ideeën, maar het is niet perse ONS idee dat er
alleen in voorkomt. Dat is goed.
 Lost het huidige leidingtijdschrift jullie verwachtingen in ?
- We hebben er geen verwachtingen over.
- Het boekje van Scouts en Gidsen Vlaanderen kan voor ons dus ook niets mis doen.
We nemen gewoon de tijd niet om het te lezen.
INHOUD NVT
 Wat lezen jullie zeker in een ‘Over & Weer’ ?
 Wat overtuigt jullie inhoudelijk om een artikel te lezen? Wat zijn de inhoudelijk eyecatchers
die jullie overtuigen een artikel te lezen/bekijken?
 Lezen jullie vooral thema ‘Over&Weers’, gevarieerde ‘Over&Weers’ of beiden evenveel ?
 Zijn er bepaalde edities of artikels die jullie zijn bijgebleven ? Indien ja, waarom ?
 Als jullie zelf iets inhoudelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou
dat dan zijn ?
VORM
 Vinden jullie ‘Over & Weer’ naar vormgeving toe, een aantrekkelijk boekje ? Waarom wel/
niet ?
- De lay-out is ok, maar wel altijd hetzelfde.
- Daarom is het misschien een beetje eentonig. Ok. Het is een huisstijl, maar die is wel
heel duidelijk. Een beetje Déja-vu iedere keer.
 Als jullie zelf iets vormelijk aan het leidingtijdschrift zouden mogen veranderen, wat zou dat
dan zijn ?
- Interessante koppen ( visueel ) op de cover
INTERACTIE
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 Vinden jullie het belangrijk/ interessant om via ‘Over&Weer’ te weten hoe het er in andere
groepen aan toe gaat ? Waarom wel/ niet ?
- Ja, het kan inspirerend werken, horen we op takraden.
 Zouden jullie zelf in ‘Over&Weer’ willen verschijnen ? Weet je hoe dit mogelijk is ?
- We hebben er al eens ingestaan.
- We weten zelf niet hoe het moet, maar de groepsleiding weet het vast wel.

EXTRA
 Willen jullie nog iets zeggen/ toevoegen ?
- We denken dat er leukere en effectievere alternatieven bestaan om aan één
scoutsgevoel te werken. Herstontmoeting bijvoorbeeld heeft volgens ons meer
effect. We leren van elkaar en zien elkaar en leren dingen bij van het Verbond in een
leuke omgeving. Kort en Krachtig.
- Misschien is een tijdschrift wat ouderwets, tegenwoordig verloopt de meeste
communicatie via het internet, iets om over na te denken, als jeugdbeweging.
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Bijlage 4
Antwoorden op open vragen (1)

“ Waarom lees je het leidingtijdschrift ?”
Eigen aanvulling

1/ De leuke lay-out nodigt uit om te lezen!
2/ Inspiratie voor nieuwe spelen om met eigen groep te doen.
3/ Het is boeiend, je kan er goede en leuke ideeën uit halen. Ook voor groepsleiding is het
boeiend. Tips over hoe je dingen gemakkelijker kan aanpakken.
4/ Eventuele spelideeën, zingeving, informatief, tips en tricks voor onze leidingsploeg.
5/ Omdat je er soms spellekes kunt uithalen.
6/ Inspiratie spelletjes.
7/ Het geeft de mogelijkheid om je eigen werking met die van anderen te kunnen vergelijken.
8/ Voornamelijk voor de spelen die erin staan die ik bjjhoud voor in m’n speelkaften.
9/ Ik vind het interessant, maar daarom is het nog niet altijd inspirerend. Ik wil gewoon weten
wat het 'verbond' aanraadt. De cover en de titels overhalen me om een artikel te lezen of de
eigen 'problemen' in de scoutsgroep. Soms is het ook een toets: je steekt de takevaluatie in
elkaar en dan kijk je eens wat er in over en weer staat.
10/ Voor de weetjes binnen de scouts.
11/ Er staan verschillende tips in voor alle takken die ik zeker kan gebruiken als leider.
12/ Soms zijn er leuke ideetjes in te vinden, dingen die we met onze tak misschien ook eens
kunnen doen, spelen die we misschien ook eens kunnen proberen...
13/ Nee
14/ Voor het artikel van Christophe Lambrechts! :)
15/ Tips bij het leiding geven.
16/ Het is leuk andere scoutsgroepen aan het werk te zien en op de hoogte te blijven van
andere scoutsen hun activiteiten. Ook zeer bruikbaar!
17/ Tips komen aan bod rond allerlei onderwerpen. Inspiratie voor spelen, activiteiten &
creativiteit.Het "technieken/grondvesten"-gedeelte.
18/ Op zoek gaan naar mensen die je kent.
19/ Ik vind het interessant om te ontdekken hoe ik op een gepaste manier kan omgaan met de
leden. Vermits dit mijn eerste jaar leiding is, kan dat wel eens van pas komen.
20/ Gewoon eens leuk om te lezen in een pauze of gewoon voor de artikels.
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21/ Als groepsleider is staan er soms interessante artikels in over verzekeringen en dergelijke.
22/ Leuke uitgewerkte spellen en ideeën om het toch weer eens ANDERS te maken op die
scoutsochtend/middag.
23/ Hoe pakken andere groepen het aan. Wat gebeurt daar allemaal in die toren in
Antwerpen?
24/ Heel interessant boekje, waarin ik direct begin te lezen als het toekomt. Ook zijn er heel
veel goeie ideeën in te vinden.
25/ Bepaalde tips of standpunten kunnen zeer leerrijk zijn om te lezen. Hoe gaat een
groepsraad er aan toe?Hoe omgaan met ouders?--> zijn zeer goede artikels.
26/ Er staan altijd leuke extraatjes en kleine spelletjes in uitgelegd. Hierdoor kunnen we eens
variaties op spelletjes spelen, waardoor het minder saai wordt voor de leden.
27/ Hoe omgaan met de ouders, leden, ... of maw nuttige tips.
28/ Om meer te weten te komen over scoutswerking, hoe die juist in elkaar zit en over de
verschillende takken omdat dit mijn eerste jaar leiding in de scouts is.
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Bijlage 5
Antwoorden op ‘open’ vragen (2)

“ Als je iets uit het leidingtijdschrift gebruikt, op welke manier doe je dat dan?”
Eigen aanvulling
1/ Tips voor kamperen en tochten te maken. (Hoe laad ik het best mijn rugzak in
bijvoorbeeld).
2/ De technieken hou ik vaak bij om eens op kamp te doen of eens uit te proberen. De
interessante artikels scheur ik uit en hou ik bij voor als het eens handig is. Meestal doe ik er
uiteindelijk niets mee...
3/ Als aanmaakpapier.
4/ De opties beschreven het gebruik perfect.
5/ Technieken.
6/ Gewoon uit interesse.
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Bijlage 6
Antwoorden op ‘open’ vragen (3)

“Wat doe je met een gelezen ‘Over & Weer’- editie achteraf ? “
Eigen aanvulling
1/ Bij ons thuis zijn drie personen in leiding waardoor we de 'Over & Weer' elke keer in
drievoud krijgen. Zo verdwijnen er steeds twee in de vuilnisbak voordat er zelfs in gelezen is.
2/ Opeten.
3/ We zijn van plan de vorige edities in het leidingslokaal te hangen.
4/ Ik heb het hele archief van het begin van mijn scoutsjaren als leiding tot op heden.
5/ Ik houd het volledige nummer bij en kopieer interessante stukken en classeer hen in een
map met spelletjes, technieken, informatie, ...
6/ De kalender en andere dingen die erin zitten ophangen in het lokaal.
7/ Op onze scouts is ook een map beschikbaar van de O&W's van jaren geleden
8/ Ik hou het meestal bij maar zoals ervoor gezegd aanmaakpapier is altijd handig :)
9/Het hangt er eigenlijk vanaf of ik ze bijhoud, soms verdwijnt het boekje met de rest van
papierafval, maar meestal beland het ergens in mijn schuif
10/ Af en toe opnieuw doorlezen.
11/Krak-boem (ledentijdschrift) hangen we op in het lokaal.
12/ Het verdwijnt stilaan in huis.
13/ Ik houd alle Over & Weer's bij. Sommige zaken zijn niet meteen nuttig op het moment
van ontvangen, maar kunnen later nog van pas komen. Ik ben zelf groepsleiding en ik snuister
nog regelmatig in mijn oude Over en Weer's. Onlangs wilden we ons ledentijdschrift
vernieuwen en dan zijn we o.a. in de stapel Over en Weer's op zoek gegaan naar informatie.
14/ We hebben vorig jaar op het lokaal ook een map aangelegd met oude Over en Weer's
zodat de leiding deze kan gebruiken als inspiratiebron, zoals spelletjesboeken e.d., helaas
wordt hier niet vaak beroep op gedaan.
15/ Mijn exemplaren belanden op de scouts voor later gebruik.
16/ Ik hou het bij en neem het regelmatig nog eens door, zeker als ik bepaalde informatie zoek
of inspiratie zoek voor spelletjes.
17/bij het oud papier, zo heeft het nog eens extra nut.
18/ Meestal blijft hij in huis rondslingeren tot mijn ouders hem weg doen.
19/ Wordt in archief bijgehouden.
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Bijlage 7
Antwoorden op open vragen (4)

“Waarom lees je het leidingtijdschrift niet ?”
Eigen aanvulling
1 / Ik vind de activiteitentips vaak te 'Chiro-achtig' (zonder dat ik iets tegen Chiro op zich
heb).
2/ Er zijn vaak hele delen die ik niet relevant vindt. Ik lees enkel wat met kapoenen te maken
heeft. Al de rest bekijk ik hoogstens eens maar schenk ik weinig aandacht aan.
3/ Artikels die me wel interesseren lees ik zeker en vast!
4/ Ik lees hier en daar eens een artikel maar ik hou de meeste wel bij voor ooit eens in een
vakantie door te lezen of later aan mijn kinderen te geven. Ze gaan niet verloren dus.
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Bijlage 8
Antwoorden op ‘open’ vragen

“Laatste woord”
Meningen, suggesties, opmerkingen, …
1/ Het zou moeten geregeld worden dat er maximaal 1 over en weer per adres terecht komt.
2/ Ik lees tijdschriften nog steeds het liefst 'analoog'. Digitaal mag het zeer zeker ook
aanwezig zijn, misschien mag het zelfs iets meer digitaal gepromoot worden? Een periodieke
nieuwsbrief naar alle leiding, met o.a als bijlage de Over & Weer? Of bestaat dit al? Als dat
het geval is, dan mag het zeker meer gepromoot worden, want dan wil dat zeggen dat ik zelf
er nog niets over wist ;).
3/ Ik vind de voorstellen uit het tijdschrift vaak te ver gezocht (zodat ze wat belachelijk
overkomen), en vaak eerder van toepassing voor op de Chiro of voor op school. Ik vind er het
echte idee achter 'scouts' vaak niet in terug.
4/ Vooral bruikbaar zijn de spelen, niet zozeer de inkleding ervan, maar leidraden voor spelen,
opdrachten, kleine spelen,... Zodat je in je eigen tak niet steeds terugvalt op de al zo veel
gespeelde activiteiten...Hoezeer je hier ook energie in wilt steken, het gebeurd zeer veel dat je
hierop terugvalt...
5/ Het is een belangrijk boekje waar veel info staat over het jaarthema en alles wat je er rond
kan doen. het is en blijft zeer interessant. Blijven volhouden. Doe zo voort mannen
6/ Moest het blad enkel digitaal bestaan, dan zou ik het waarschijnlijk minder aandachtig
lezen. Dan zou ik er minder uit gebruiken en bijhouden. De frequentie van uitgave mag
verhogen, maar het moet niet omdat de kans anders bestaat dat de kwaliteit verminderd
7/ Ik ken een gezin waarbij 3 broers allemaal leiding zijn. Zij ontvangen elk een Over &
Weer, dit is eigenlijk niet nodig.
8/ Ik wil graag het stripje terug op het einde!
9/ Het is leuk om het boekje doorheen de jaren te zien veranderen. Ik denk dat jullie goed bij
blijven bij wat er op maatschappelijk niveau en in de groepen gebeurt. Top!
10/ Ik heb zelf journalistiek gestudeerd en kijk altijd uit naar O&W maar ik lees het absoluut
niet graag. Het is veel te chaotisch en zonder structuur opgebouwd. De verschillende
takartikelpagina's zijn duidelijk maar alles daarrond spoort niet aan tot lezen. Het is geen leuk
lettertype, er staat veel te veel op elkaar gepropt, te veel kleuren, te chaotisch. Ik vind dat
O&W dringend aan een make-over nodig is. Ik zou de scoutsleiders zelf nog meer aan bod
laten komen. Interviewen van groepsleiders, dc's, leden, ouders, meer over de scouts en hun
werking. Wat doen AGC, DC, wat vinden leden van scouts. Vb weetjes over andere scoutsen,
interview met een scouts die zijn lokalen hebben vernieuwd, hoe hebben ze dit gedaan, het
artikel ivm akabeleden in leiding vond ik wel zeer boeiend. Ik mis meer human interest
reportages. Maar ik kijk wel altijd uit naar O&W alleen lees ik het niet zo graag...
11/ Welja, bestaat er eigenlijk geen optie om over en weer enkel digitaal te ontvangen, het zou
in ieder geval bijdragen tot een beter milieu en kleinere papierberg.
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12/ Soms vind ik de artikels over Akabe niet echt goed.(Soms staat er zelfs geen artikel over
akabe in) Ik sta zelf in die tak en zou graag eens een inspirerend spel kunnen lezen. Ik heb al
eens een aanvraag gedaan om iets te schrijven over het integreren van rolstoelgebruikers in
een spel maar misschien is die vraag nooit tot bij hen gekomen. (het artikel van deze over en
weer vond ik dan weer wel goed!)
13/ Bepaalde artikelen zijn zeer leerrijk en leuk om te lezen!!
14/ Handige informatiebron.
15/ Ik heb helaas de laatste 'Over en Weer' niet in de bus gekregen!
16/ In plaats van te verwijzen naar allerhande brochures (meestal tegen betaling) zou het
tijdschrift meer mogen gevuld worden met concrete info die je normaal in zulke brochures
zou vinden. SGV zou niet met winstoogmerk informatie moeten publiceren, maar de
leidingsgroepen versterken met gratis duiding.
17/ Toffe lay-out meestal. Maar de tekeningen zijn soms nogal kinderachtig.
18/ Ik zou het jammer vinden, moest het tijdschrift gedigitaliseerd worden, zoals hierboven
gesuggereerd wordt. Daarnaast zou ik ook willen vragen of het mogelijk is om ook rekening
te houden met ervaren leiding. Ik ben 7 jaar leiding en 3 jaar groepsleiding en lees de Over en
Weer supergraag. Ik merk dat er bepaalde zaken terugkomen, ik vind het goed dat de jonge
leiding hier soms een antwoord op hun vragen vindt. Maar langs de andere kant zou ik het
ook zinvol vinden, mochten hier ook voor mensen als mij nieuwe zaken/ invalshoeken aan
bod zouden komen.
19/ Ik meen me te herinneren dat er een editie rond het kamp verschenen is en deze vond ik
zeer interessant. De organisatie in mijn scouts loopt soms nogal uit de hand en dat heeft dan
tot gevolg dat we met een minder ideaal kampterrein uitkomen. De kampeditie helpt bij de
planning en belangrijke zaken.Geweldig initiatief.P.S.: Ligt het aan mij, of ontbreekt vraag 2?
20/ Super goed!
21/ Ik spaar alle 'over & weer' boekje, moest ik iets willen weten, dan zoek ik het en hoop ik
dat het erin staat.
22/ Een goed boekje, met veel afwisseling per tak. Veel informatie over hoe je het als leiding
kan aanpakken, en hoe je de vergaderingen afwisselend kan houden. Ook zaken waar iedereen
mee verveelt zit komen aan bod, zoals ploegen maken. Bedankt! Doe zo verder !
23/ Graag zou ik onze groepsleiding eens in Over&Weer willen laten komen. Ze doen heel
veel werk en verdienen dit.
24/ Een leuk blad met leuke en interessante tips, zoals originele spelletjes, die je gemakkelijk
zelf kan gebruiken tijdens een scoutsactiviteit.
25/ Als over en weer niet in de bus zou vallen, maar er wel via mail reclame voor gemaakt
zou worden, zou ik het wss ook wel digitaal lezen
26/ De kalender was onhandig, net iets te klein.
27/Ik ben blij dat Over & Weer bestaat! :)
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