Vacaturetekst ter inspiratie voor regio’s. maart 2018

LEDEN INTERREGIONALE BEOORDELINGSCOMMISSIE WAARDERINGSTEKENS m/v
Waardetoekenner (of: je mag even de koning zijn.. of.. dat verdient een bloemetje!)
Waardering uitspreken, waardering geven. Blij zijn met iemands inzet voor groep of regio. Dat kunnen
we op vele manieren laten merken. Eén manier is om een officieel waarderingsteken aan te vragen bij
een interregionale beoordelingscommissie. Vanaf september 2018 gaan de regio’s (hier namen van de
regio’s vermelden) samenwerken om vanuit 1 interregionale commissie de aanvragen te behandelen
volgens de nieuwe procedure en met de nieuwe tekens.
Je bezigheden
Jullie beginnen allemaal nieuw in deze commissie dus de eerste stap zal zijn om met elkaar te
bedenken hoe jullie het gaan aanpakken. Wie doet wat en hoe gaan jullie het proces inrichten?
Natuurlijk is er een handboek en zal een landelijke commissie jullie met raad en daad bijstaan waar
nodig. Als een aanvraag binnenkomt heb je met elkaar 6 weken de tijd om tot een heldere en
weloverwogen beoordeling te komen aan de hand van alle meegestuurde motivaties en andere
informatie.
Je bagage
Het is handig als binnen het team al wat mensen zitten die ervaring hebben met waarderingssystemen
maar niet noodzakelijk. Jullie zorgen voor een goede kwaliteit van het hele proces en werken
systematisch. Jullie durven discussies te voren met elkaar zonder de goede verstandhouding uit het
oog te verliezen. Er is in ieder geval een teamlid dat zich goed kan verwoorden in communicatie met
de aanvragers. Ook slechtnieuwsgesprekken schuwen jullie niet. Jullie gaan vertrouwelijk met alle
informatie om.
Je beloning
Jullie waardering zit in de tevreden aanvragers en de blije ontvangers. Waarderingstekens worden
altijd in aangename verrassing ontvangen en omdat jullie zorgvuldig, accuraat en tijdig de aanvragen
behandelen kunnen de aanvragers hun stiekeme plannetje met plezier uitreiken. Er zullen vele
aanvragen volgen! Je leert de nieuwe waarderingssystematiek kennen en kan via de regio en de
landelijke beoordelingscommissie eventuele dilemma’s en persoonlijke leerdoelen bespreken.
Aanmelden en informatie
Zie jij jezelf anderen blij maken met een goede afhandeling van waarderings-aanvragen? Meld jezelf
dan aan via … Wil je eerst nog informatie? Bel dan met …
Op …. Wordt op het LSC te Leusden een trainingsmoment georganiseerd voor alle nieuwe
interregionale beoordelingscommissies (10-12.30 uur) zodat jullie 1 september van start kunnen.

Vrijwilliger bij Scouting: Goed bezig!
Scouting vervult een belangrijke maatschappelijke rol. Onze vrijwilligers begeleiden en ondersteunen
jongens en meiden in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat doen ze in diverse functies. Direct,
bijvoorbeeld als leidinggevende bij een lokale groep, als spelleider bij een regioactiviteit of als
survivalbegeleider op de HIT, en indirect als onder andere HRM’er, penningmeester of kok. Zinvol werk
met en voor jeugd. Een vrijwilliger bij Scouting is dus goed bezig!

