Stuurgroep
De stuurgroep is een adviesorgaan dat de medewerkers en eindverantwoordelijke op
inhoudelijk en operationeel vlak ondersteunt. De stuurgroep kan initiatieven nemen en
adviezen uitbrengen over uiteenlopende thema’s. De eindverantwoordelijke neemt
uiteindelijk steeds de eindbeslissing.

Procedure
De stuurgroep bestaat uit max. 11 leden (vrijwilligers, 2 medewerkers en 1
eindverantwoordelijke). Vanuit de stuurgroep wordt geëvalueerd of er nood is aan
nieuwe leden en hoeveel. Indien er plaats(en) worden opgesteld kan men zich
kandidaat stellen. De eindverantwoordelijke beslist aan de hand van onderstaande
oplijsting van criteria en verwachtingen of de kandidaat in aanmerking komt.

Criteria










Je bent minstens 18 jaar.
Je bent minstens 2 jaar actief in de jaar- en zomerwerking.
Je bent hoofdmonitor geweest met succes.
Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
Je hebt een positieve ingesteldheid.
Je kan vlot samenwerken.
Je hebt geen moeite om de open dialoog aan te gaan.
Je bent in staat om feedback te geven en te ontvangen.
Je bent bereid mee te werken aan de toekomst van Bloemenstad.

Verwachtingen
Verwachtingen t.o.v. attitude






Een team vormen met de stuurgroep. D.w.z. samen beslissingen uitdragen, elkaar
ondersteunen en achter elkaar staan.
Loyaliteit in het onderschrijven van gezamenlijke standpunten.
Met een positieve en open insteek mee nadenken over toekomstplannen van
Bloemenstad.
Fungeren als adviesorgaan bij toekomstgerichte beslissingen van de organisatie.
Gevoelige informatie wordt enkel intern besproken.

Concrete verwachtingen




Bereid zijn tot ondersteuning van de medewerkers bij zowel praktisch als inhoudelijk
werk.
Een engagement aangaan van minstens 2 jaar
Aanwezig zijn op de maandelijkse vergaderingen met de stuurgroep









Fundamentele info die de organisatie aangaat doorgeven aan centraal punt (=
medewerker).
Bijdragen
aan
een
evenwichtige
balans
in
het
opnemen
van
eindverantwoordelijkheid
op
activiteiten
zoals
monitorenforum/themadag/spaghettifestijn/BAVO/EXPERT/stuurgroepweekend/start
weekend/slotweekend. Initiatief nemen bij inhoudelijke voorbereiding hiervan.
Deelnemen aan minstens 1 week kamp per jaar.
Minimum twee personen uit de stuurgroep zijn aanwezig op:
- Startweekend
- Slotweekend
- Themadag
- Monitorenforum
- EXPERT
- BAVO
Het volledige team is aanwezig op
- Spaghettifestijn
- Stuurgroepvergadering
- Stuurgroepweekend

 Uitzonderingen hierop zijn uiteraard steeds mogelijk

Samenstelling stuurgroep










Evelien De Cock
Nick De Vrieze
Mathias Dewelde
Ayko Bral
Astrid Vander Plaetse
Djoren Rogge
Hilke Peynsaert (coördinator)
Stien Van Laere (projectmedewerker)
Seppe Verhaaren (eindverantwoordelijke)
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