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Lid raad van bestuur – Pimento vzw
M/V/X

ZIN IN EEN MAATSCHAPPELIJK RELEVANTE ENGAGEMENT BIJ EEN JONGE, DYNAMISCHE ORGANISATIE IN
EEN TOCH WEL UNIEKE SECTOR?
Pimento is sinds januari 2018 de nieuwe naam van Jong & Van Zin. We versterken iedereen die met groepen
(jonge) mensen werkt om hete hangijzers en pittige thema’s op een positieve manier aan te pakken. Onze
specialiteit: relaties en seksualiteit, pesten & weerbaarheid, teambuilding, identiteitsontwikkeling en
jongerenparticipatie. Pimento ontwikkelt hierover educatief materiaal (publicaties, spelen, werkvormen, …),
geeft vorming en workshops en begeleidt organisaties. We werken voornamelijk voor de sectoren onderwijs,
jeugdwerk en welzijn.
Meer info lees je via pimento.be.

Wat is de opdracht van de raad van bestuur?
Piment vzw is onderdeel van de Groep Chiro. Groep Chiro heeft vier ‘activiteiten’: Chirojeugd Vlaanderen
(jeugdbeweging), De Banier (winkels), de Chirohuizen (jeugdverblijfcentra) en Pimento zelf. Elke activiteit
heeft een eigen rechtspersoonlijkheid. De beleidsraad van Groep Chiro is algemene vergadering van Pimento
vzw. Zij stellen de raad van bestuur samen. De raad van bestuur heeft volheid van bevoegdheid zoals wettelijk
voorzien met uitzondering van het personeelsbeleid, wat een gedelegeerde bevoegdheid is voor de
beleidsraad. Concreet betekent dit dat de raad van bestuur volgende opdrachten heeft:


Eindverantwoordelijkheid van de beleidsplannen, beheersovereenkomsten, externe
financieringsprojecten, …;
Procesbewaking voor en tijdens de opmaak van de beleidsnota;
Mee uitzetten en bewaken van de visie m.b.t. de verschillende thema’s waar we rond werken.
Voorbereiden van de begroting, jaarrekeningen, … voor de algemene vergadering;
Opvolgen van het strategische medewerkersbeleid en ondersteunen van de dagelijkse leiding;
Agendasetting, besluiten nemen en formuleren over nieuw beleid (met betrekking tot uitvoeren,
opvolgen en vormgeven van jaarplannen, beleidsnota’s, overeenkomsten, financiën, personeel, …)
indien (interne en externe) omstandigheden dit nieuwe beleid vereisen.







De leden van de raad van bestuur (met stemrecht) en de dagelijkse leiding (zonder stemrecht) nemen samen
besluiten (in consensus).

Wie zoeken we?
We geven hieronder enkele competenties mee waarnaar we streven binnen de raad van bestuur. Niet
iedereen moet over alle competenties beschikken. Het belangrijkste is dat je goesting hebt om mee vorm te
geven aan onze organisatie!






Expertise over diverse managementthema’s: financieel beleid, personeelsbeleid,
organisatieontwikkeling, …
Expertise over onze inhoudelijke thema’s: relaties en seksualiteit, pesten en weerbaarheid,
teambuilding, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie
Expertise over vorming, coaching, consultancy, ontwikkelen van educatief materiaal, onderzoek
Expertise over marketing, communicatie en sales
Expertise over onderwijs, welzijn, jeugdwerk
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Engagement?





De raad van bestuur komt een 9–tal keer jaar samen, op de eerste maandag van de maand. De
vergadering vindt plaats op Kipdorp nummer 30 in Antwerpen tussen 20.00 uur en 22.30 uur.
Ter voorbereiding van de raad van bestuur neem je de nodige documenten door.
1 of 2 momenten per jaar met het personeel: nieuwjaarsreceptie, planningsmoment, …
Vanuit de raad van bestuur zijn er 2 zitjes in de beleidsraad van Groep Chiro. Dit is een optioneel
engagement dat niet door elk bestuurslid moet worden opgenomen. De voorzitter van onze
beheersgroep zetelt ook in het dagelijks bestuur van de Groep Chiro.

Waarom?
Waarom zou je dit engagement opnemen?






Je draagt je steentje bij aan onze missie: kinderen en jongeren zelfbewust, weerbaar en gelukkige
maken! En via deze weg werk je ook mee aan de missie van Chiro.
Naast de inzet van jouw expertise krijg je de kans om ervaring en expertise op te doen over alle andere
competenties die binnen onze raad van bestuur nodig zijn.
Je werkt voor een ongelooflijk jonge, dynamische, creatieve en geëngageerde personeelsploeg.
De directeur is een foodie die persoonlijk waakt over lekkere catering bij de nieuwjaarsreceptie en het
jaarlijkse etentje met de raad van bestuur.
Je krijgt kilometervergoedingen voor je verplaatsingen.

Ben jij degene die we zoeken?
Bel of mail met onze directeur Freek Onzia via 03 336 99 99 of freek.onzia@pimento.be.
We maken een afspraak om kennis te maken en meer toelichting te geven.
Je kan eerst een aantal vergaderingen volgen zonder dat je ineens officieel benoemd wordt. Zo kan zowel jij
als onze raad van bestuur ervaren hoe de samenwerking loopt.
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