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Beste deelnemers aan het voorzittersoverleg regio’s en admiraliteiten,
Graag informeren we jullie in deze brief over belangrijke zaken over de vorming en ontwikkeling van
interregionale beoordelingscommissies. Ook praten we jullie kort bij over de andere ontwikkelingen
omtrent de implementatie van de waarderingstekens.
Indeling
Tijdens het vorige regiovoorzittersoverleg in het najaar van 2017, hebben alle aanwezigen
meegeholpen om te komen tot een indeling. Tijdens de LR van december jl. hebben raadsleden de
indeling van de groepjes ook bekeken en is er opnieuw geschoven. Daarna is met sommige regio’s
nog gebeld. Uiteindelijk heeft de werkgroep een definitieve indeling gemaakt.
Deze is bijgesloten. Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn, gaan wij graag met deze indeling
aan de slag. Indien er vanuit jouw regio toch een knelpunt is dan ontvangen we graag vóór maandag
3 april bericht op hrm@scouting.nl
Werving leden beoordelingscommissies
Zodra de indeling definitief is kan het werven van leden beginnen. We hebben ter voorbereiding de
HRM-tool rolkompas ingevuld waarin de bedoeling van de interregionale commissie en de benodigde
bagage is beschreven. Dit rolkompas vind je in deze envelop. Onderaan is een veld te vinden waarin
je kunt beschrijven hoe je als regio’s van één gezamenlijke beoordelingscommissie de werving en
selectie gaat doen. Ook hebben we een voorbeeldtekst voor een vacature opgesteld. Deze kan
uiteraard naar eigen idee herschreven worden zoals het past in jullie regio’s.
Het bijgesloten rolkompas en de vacature dienen ter inspiratie. We zullen deze meesturen met het
verslag van dit regiovoorzittersoverleg zodat je het ook digitaal hebt.
Vragen over deze werving kunnen gesteld worden aan hrm@scouting.nl
Per 1 september beginnen de nieuwe beoordelingscommissies aan hun waarderende klus!
Ondersteuning beoordelingscommissies
Om de nieuwe beoordelingscommissies op weg te helpen, wordt een training voorbereid en een
handboek opgesteld. De trainingen duren ongeveer 3 uur. We hebben de volgende data al vastgelegd
voor de nieuwe leden van de interregionale beoordelingscommissies:
 Zondagochtend 24 juni
 Zondagmiddag 24 juni
 Zaterdagochtend 6 oktober (tijdens het voorzittersoverleg najaar)
 Zaterdagmiddag 6 oktober (tijdens het voorzittersoverleg najaar)
Ondersteuningsvragen over het werk van de beoordelingscommissies kunnen gesteld worden via
waarderingstekens@scouting.nl
Er is ook een vacature voor een landelijke beoordelingscommissie. Deze komt binnenkort online.
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Deze landelijke beoordelingscommissie krijgt als extra taak om de interregionale
beoordelingscommissies te ondersteunen. Ze gaan zelf met de interregionale commissies in gesprek
hoe ze dat gaan doen.
Overige ontwikkelingen rondom waarderingstekens
Op dit voorzittersoverleg kunnen jullie in de pauze, allemaal een kijkje nemen bij de eerste schetsen
voor de nieuwe waarderingstekens en je voorkeur uitspreken over de ontwerpen. Daarna verwachten
we een keuze te kunnen maken en zullen alle tekens verder uitgewerkt worden. We zullen tijdens de
landelijke raad van juni a.s. alle definitieve ontwerpen van de waarderingstekens presenteren, waarna
ze in productie genomen worden. Het streven is dat vanaf 1 september de waarderingstekens
beschikbaar zijn.
Het nieuwe aanvraagformulier is bijna klaar voor de testfase. Leden van de spiegelgroep en mensen
die hebben aangegeven dat ze willen meedenken, zullen in april gevraagd worden de
gebruiksvriendelijkheid te checken.
De nieuwe aanvraagroute is ook bijna klaar en krijgt eveneens een testfase.
Kortom: Het is mooi om te zien hoe het aangenomen plan voor nieuw beleid op waarderingstekens
steeds meer vorm begint te krijgen.
Hartelijke groet,

Werkgroep waarderingstekens
Jan van Neer, Melle van der Heijden, Bert Hondshorst en Merlijn Kiezenberg
waarderingstekens@scouting.nl
als onderdeel van het landelijke HRM team.
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