8. Evaluatie systeem waarderingstekens
Het vaststellen en aanpassen van de criteria van de waarderingstekens is de bevoegdheid van de
landelijke raad (art 140 huishoudelijk reglement). De toekenning aan de hand van de door de
landelijke raad vastgestelde criteria vindt plaats door of namens het landelijk bestuur. Het landelijk
bestuur heeft in juni 2013 in beantwoording op vragen van Regio Zuid-Oost Brabant voorgesteld de
criteria van de waarderingstekens breder te evalueren. Een eventueel wijzigingsvoorstel voor de
criteria zal op termijn voorgelegd worden aan de landelijke raad.
Het landelijk bestuur heeft ter uitvoering van de toezegging inmiddels besloten om een tijdelijke
Commissie waarderingstekens op te zetten die een evaluatie van het systeem van de
waarderingstekens gaat uitvoeren. De samenstelling van de commissie zal gaan bestaan uit de beide
portefeuillehouders Wouter Zilverberg en Lars Wieringa en uit enkele andere leden, bij voorkeur leden
van de landelijke raad. Het landelijke HRM-team wordt waar relevant betrokken bij de evaluatie.
Er zijn twee algemene vragen die deze commissie zal gaan onderzoeken:
1. Hoe wordt het systeem van waarderingstekens ervaren?
 Aantal/soort waarderingsteken
 Aanvraag- en beoordelingsprocedure
 Kosten
 Communicatie
2. Wordt hiermee in de behoefte voorzien van een systeem voor waardering van leden en nietleden?
De planning van het landelijk bestuur is dat deze commissie snel met haar werkzaamheden begint.
Doel is dat uiterlijk in de landelijke raad van juni 2014 een evaluatie wordt voorgelegd. Of er een
eventueel wijzigingsvoorstel voor de criteria van de waarderingstekens komt, is afhankelijk van de
evaluatie en/of de bespreking daarvan in de landelijke raad. Een eventueel wijzigingsvoorstel wordt in
juni of in december 2014 voorgelegd aan de landelijke raad.
Het landelijk bestuur vraagt de landelijke raad om enkele leden te benoemen voor de Commissie
waarderingstekens. Leden van de landelijke raad die belangstelling hebben om deel uit te maken van
deze commissie, kunnen voorafgaande aan de landelijke raad een mail sturen naar
landelijkeraad@scouting.nl (graag uiterlijk 24 november 2013 reageren).

Agenda landelijke raad – 14 december 2013

27

