
Algemene Vergadering (kraaiennest)
houdt overzicht en 
inspecteert jaarlijks grondig

Raad Van Bestuur
tekent de route op de kaart en

beheert de schatkist

Personeelsteam (stuurman)
stuurt in de juiste richting
(op basis van de kaart)

Dagelijks Bestuur (papegaai)
gesprekspartner / klankbord / 

hulplijn / ... van personeelsteam

Parlement (kapitein)
bewaakt de goede werking 
van het schip

Vrijwilligersvergadering (mast)
ondersteunt de vrijwilligers (zeil)

Vrijwilligers (zeil)
waardoor de boot kan varen

Deelwerkingen (de romp waar alles gebeurt)
beslissen zelf binnen hun werking

Administratieve ploeg 
(het logboek)

Beleidswerking (roeispanen)
themawerking, vorming geven, 
Werelddag van Verzet tegen Armoede, ...
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Algemene Vergadering (kraaiennest)
doet ieder jaar een grote inspectie van De Zuidboot 

     Goedkeuring jaarrekening
     Kwijting
     Inhoudelijk verslag voor Vlaanderen?
     Nieuwe bestuurders goedkeuren
     Statutenwijzigingen 

Raad Van Bestuur
tekent de route op de kaart en beheert de schatkist.

     Inhoudelijk en strategisch beleid (goedkeuring voor aanvraag subsidies)
     Meerjarenplan (met o.a diversiteit, samenwerkingen, beleid, vrijwilligersbeleid …) en 
     opvolging van de drie strategische doelstellingen
     Personeelsbeleid & personeelsverantwoordelijke
        Aanwerving & selectie
        Ontslag
        Arbeidsreglement en wetgeving
        Arbeidsvoorwaarden
     Financieel beleid 
        Begroting en �nanciën opvolgen
        Financieel jaarverslag 
        Fiat geven aan subsidiedossiers 
     Interne organisatie 
        Algemene vergadering voorbereiden
        RvB voorbereiden 
        Jaarplanning voor RvB vergaderingen 
        Functieverdelingen binnen RvB
        Evaluatie AV
        Evaluatie RvB
        Statuten wijzingen 
        Organogram

Dagelijks Bestuur (papegaai)
gesprekspartner / klankbord / hulplijn / ... van personeelsteam

     Opvolging (huidig) personeel 
   Functioneringsgesprekken
   Evaluatiegesprekken
   Exitgesprekken

     Klankbord voor personeel
     Alle kansen buiten het jaaractieplan maar binnen het meerjarenplan, bespreken, goedkeuren, 

Personeelsteam (stuurman)
stuurt in de juiste richting (op basis van de kaart)

     Opstellen jaaractieplan zowel inhoudelijk als uitvoerend
     Alles acties binnen het meerjarenplan uitvoeren
     Inhoudelijk jaarverslagen en verantwoordingen maken

   Vlaanderen inhoudelijk
   Stad inhoudelijk
   Digitaal Talent Punt inhoudelijk 

     Opmaken subsidie dossiers (na goedkeuring rvb)
     Beleidsvoorbereidend werk voor en actief deelnemen aan RvB 
     Coördinatie van de werking en het team 
     Aanspreekpunt voor internen en externen
     Presentie en (individuele) ondersteuning 



Parlement (kapitein)
bewaakt de goede werking van het schip

     Aanpassingen aan visie of doelstellingen van de deelwerkingen (kookatelier, naaiatelier, 
     open ontmoeting, …)
     Input geven voor jaarplan (voor team)
     Input voor intern beleid o.a. meerjarenplan (voor RVB)
     Richting geven aan het beleidswerk
     Bespreken en informeren over interne actualiteit en externe actualiteit.

Vrijwilligersvergadering (mast)
ondersteunt de vrijwilligers (zeil)

     Ondersteuning van de begeleidende vrijwilligers in functie van het uitvoeren van de basiswerking 

Vrijwilligers (zeil)
waardoor de boot kan varen

     Presentie en ondersteuning van mensen met armoede ervaring in functie van een goede 
     basiswerking.
     Praktische taken in functie van de werking. 

Deelwerkingen (de romp waar alles gebeurt)

     Invulling geven aan de deelwerkingen (behalve op vlak van doelstelling of visie).
   Pretloket
   Steungroep
   Open ontmoeting
   Naaiatelier
   Kookatelier
   Redactie (echo)

Beleidswerking (roeispanen)

     Vorming geven
     Werelddag van Verzet tegen Armoede (17 oktober)
     Themawerking vb. De stressweg 
     Signalen doorgeven 

Administratieve ploeg (het logboek)

     Administratie 
     Personeelsadministratie
     Financieel beleid uitvoeren 
     Boekhouding opvolgen
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