Visietekst stuurgroep

De stuurgroep, bestaande uit een groep ervaren en gemotiveerde animatoren en een
jeugdconsulent, geeft advies over de grote lijnen van het speelplein. Het is wel zo dat de
stuurgroep geen beslissingen neemt, maar advies geeft aan de jeugddienst en het college.
De stuurgroep komt een achttal keer per jaar samen (niet in de maanden januari, juli, augustus
en december). Op de eerste stuurgroepvergadering van het werkjaar worden een aantal
werkgroepen opgesteld die zullen werken rond een bepaald thema. Deze thema’s zijn
afhankelijk van de prioriteiten van dat werkjaar.
Takenpakket
Wat valt wel binnen het takenpakket van de stuurgroep?
-

Organiseren van (vormende) activiteiten voor de animatoren
Advies over structurele veranderingen in de organisatie van het speelplein
Advies over aankoop van bepaald materiaal, indien er budget beschikbaar is
In overleg met de jeugddienst visie en missie bepalen
Evaluatie van de werking

Alle andere zaken vallen niet onder de bevoegdheid van de stuurgroep, zoals het aanwerven
en ontslaan van animatoren, bepalen van budgetten, openingsdagen van het speelplein, de
indeling van de animatorenploegen, …
Gedragsregels
Binnen de stuurgroep zijn veel verschillende persoonlijkheden en meningen. Dit kan tot
conflicten leiden. Een volwassen en professioneel gedrag is dan ook een must. Enkele
richtlijnen:
-

Feedback mag en moet gegeven worden. Doe dit tegen de persoon in kwestie en niet
achter de rug. Indien de feedback over meerdere personen gaat kan je dit op een
stuurgroepvergadering doen.

-

Gebruik nooit de termen “wij en jullie”. Dit resulteert in “wij en zij”-denken en is niet
constructief.

-

Er wordt om discretie gevraagd. Discussies en gevoelige beslissingen blijven binnen
de stuurgroep.

-

Sta open voor iedereen.

Werkingsregels
Om van de stuurgroep een effectief en goed functionerend orgaan te maken, moeten er enkele
werkingsregels worden gerespecteerd.
-

Verslagen worden altijd in de dropbox geplaatst (ook de werkgroepverslagen).

-

Indien je een taakje opneemt voer je deze zo snel mogelijk uit.

-

Indien je om een bepaalde reden een taak niet gedaan krijgt of je jouw engagement in
een werkgroep niet kan nakomen, laat dit dan weten aan de personen waarmee je moet
samenwerken. Op deze manier kunnen ze hiermee rekening houden.

-

Aanmaken van groepen op Facebook kan na overleg met de jeugddienst. JD Halle
wordt hiervan lid gemaakt.

-

Communicatie met de jeugddienst gebeurt via het facebookprofiel JD Halle of via
joeri.brisaert@halle.be. Gsm-nummer is alleen voor noodsituaties.

-

In de paas- en zomervakantie is er geen stuurgroep.
Aanstellen stuurgroepleden

Streefcijfer voor de grootte van de stuurgroep is 12 leden. Indien animatoren graag willen
toetreden tot de stuurgroep kunnen ze dit doen door in september een mail te sturen naar de
jeugddienst. Hierin moet staan waarom ze willen toetreden tot de stuurgroep en welke
concrete veranderingen ze al in gedachten hebben. Een minimumengagement van twee jaar
wordt verwacht.
De beslissing wordt genomen door de jeugddienst, met het streefcijfer voor het aantal
stuurgroepleden in het achterhoofd. Toetreden tot werkgroepen kan door iedereen worden
gedaan.
Voor akkoord, de stuurgroepleden (naam + handtekening)

