OPROEP VOOR ONAFHANKELIJKE LEDEN
EN ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
VOOR HET ONDERSTEUNINGSNETWERK KINDEROPVANG vzw
Het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang is een recent opgerichte netwerk-vzw. Een twintigtal
organisaties die kinderopvanginitiatieven advies en ondersteuning bieden, bundelen voortaan hun
krachten in het gesubsidieerde en geïntegreerde ondersteuningsnetwerk.
De taken van de vzw omvatten onder andere:
- Alle organisatoren van kinderopvang ondersteunen en versterken in hun zelfredzaamheid en
initiatiefkracht.
- Samen met Kind & Gezin prioriteiten bepalen.
- De subsidies van de Vlaamse overheid verdelen en doeltreffend inzetten.
De vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang wil de expertise en ervaring van de reeds
aangesloten organisaties versterken en is daarom op zoek naar gedreven onafhankelijke leden en
bestuurders voor de algemene vergadering en raad van bestuur.
SAMENSTELLING EN OPDRACHTEN
De voorzitters van de algemene vergadering en de raad van bestuur zijn samen met een
stafmedewerker verantwoordelijk voor de algemene werking van de nieuwe netwerk-vzw.
De algemene vergadering neemt de beleidsbeslissingen – die de raad van bestuur voorbereidt – en is
verantwoordelijk voor de verbinding en samenwerking tussen haar leden, die op hun beurt de
opdrachten realiseren. De algemene vergadering komt 4 keer per jaar samen, maar gedurende het
eerste jaar kan dat vaker zijn.
De algemene vergadering bestaat uit de 22 stichtende leden van de netwerk-vzw en wordt
aangevuld met minstens 7 onafhankelijke leden. Uit die onafhankelijke leden worden de voorzitter
en ondervoorzitter voor de algemene vergadering en de vijf leden voor de raad van bestuur gekozen.
De raad van bestuur kiest op zijn beurt een voorzitter en ondervoorzitter in zijn midden.
De raad van bestuur zet – in nauwe samenwerking met de algemene vergadering en de
stafmedewerker – het algemeen beleid (strategie) van het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang om
in doelstellingen. De raad van bestuur neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de
organisatie te realiseren, de continuïteit van de vzw te garanderen, de subsidieovereenkomst met de
Vlaamse overheid kwaliteitsvol uit te voeren en de stafmedewerker aan te sturen. De
stafmedewerker en de voorzitter van de algemene vergadering wonen zonder stemrecht de
bestuursvergaderingen bij. De raad van bestuur komt de eerste jaren 5 keer per jaar samen.
De tandemstructuur van de voorzitters van de algemene vergadering en de raad van bestuur, met
ondersteuning van de stafmedewerker, garandeert de afstemming tussen beide bestuursorganen. Zij
komen hiervoor minstens 5 keer per jaar samen.

COMPETENTIEPROFIEL
De vzw is op zoek naar kandidaat-onafhankelijke leden met het volgende profiel:
 Je bent enthousiast over de missie en opdracht van het Ondersteuningsnetwerk
Kinderopvang en wil de vzw verder helpen ontwikkelen.
 Je hebt aantoonbare deskundigheid en ervaring opgebouwd in het algemeen bestuur van
een organisatie, bij voorkeur een vzw.
 Je hebt kennis van en ervaring met processen en systemen die de samenwerking tussen
organisaties bewerkstelligen.
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Je hebt een maatschappelijk betrokken en brede kijk. Je hebt een visie op actuele
maatschappelijke evoluties in welzijn.
Je bent een strategisch denker.
Je kan motiveren en verbinden.
Je durft veranderingen teweeg te brengen.
Je hebt relevante ervaring in één of meerdere van de volgende domeinen: financieel
management, communicatie en sociale media, publieke dienstverlening, kwaliteitszorg.
Je hebt voeling met sociaal ondernemerschap.
Je kan de stafmedewerker aansturen.

ONAFHANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN
Als onafhankelijk lid sta je garant voor objectiviteit. Dat betekent minstens:
 Je oefent geen actief politiek mandaat uit.
 Je bent geen werknemer of lid van een bestuursorgaan van een organisatie die lid is van de
vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang of van een organisator kinderopvang.
AANBOD
 Je komt terecht in een jonge, uitdagende vereniging.
 Je ontvangt een beperkte onkosten- en verplaatsingsvergoeding voor effectief bijgewoonde
vergaderingen.
 Je bent verzekerd. De vzw Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang beschikt over een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 Je wordt ondersteund door de stafmedewerker, die de rol van secretaris opneemt en de
juiste werkcondities voor de raad van bestuur en de algemene vergadering creëert.
 De vergaderlocatie is in Brussel, op een plaats die vlot te bereiken is met het openbaar vervoer.
AANVAARDING
Op basis van je motivatie en cv gebeurt een aanduiding door de tijdelijke raad van bestuur. Zij zullen
in eerste instantie je kandidatuur aftoetsen aan de vooropgestelde onafhankelijkheidscriteria, het
beoogde competentieprofiel en je motivatie.
Een voorstel van onafhankelijke leden en bestuurders wordt op 27 maart 2019 voorgelegd aan de
algemene vergadering, die de onafhankelijke leden zal benoemen. Bij de aanduiding wordt rekening
gehouden met de onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de globale genderverhouding.
INTERESSE?
Stuur gerust een mail naar ondersteuningko@gmail.com , uw CV of korte motivatie zijn zeker
welkom.
Een van de tijdelijke bestuurders zal op basis van uw mail verder contact met u opnemen.
Een verkennend gesprek voor u zich kandidaat stelt behoort ook tot de mogelijkheden.
We garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur.
Uw kandidatuur moet ons uiterlijk op 28 februari 2019 bereiken.
MEER INFO?
 Meer info over de werking en taken vind je in de bijlagen.
 Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 over de subsidietoekenning aan het
Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang vind je hier
 Heb je nog andere vragen? Stuur een mail naar …, u wordt zeker gecontacteerd.
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