Enchanté! Onze Raad van bestuur
zoekt hartelijke bestuurders
Hé daar! Zoek je naar een sociaal project om je expertise of ervaring op los te laten? Heb
je zin om mee je schouders te zetten onder een verbindend burgerinitiatief?! Enchanté,
het netwerk van hartelijke handelaars, zoekt jou.

★ Aangename kennismaking
Enchanté! Wij zijn het netwerk van hartelijke handelaars en burgers die kleine diensten
aanbieden aan mensen in kwetsbare situaties (www.enchantevzw.be).
Teveel mensen in onze maatschappij hebben geen of slechts beperkte toegang tot de
'gemeenschapsruimte'. Rechtstreekse solidariteit en zorg voor kwetsbare groepen (daken thuislozen, mensen in armoede, mensen met psychische problemen, mensen in
eenzaamheid, …) in eigen stad, buurt of wijk is een ver-van-ons-bed-show geworden.
Zorg gebeurt grotendeels door professionelen in hiervoor opgerichte instituties. Ons
netwerk nodigt mensen die uit de maatschappelijke boot vallen opnieuw uit, faciliteert
kleine solidariteit en geeft kwetsbaarheid terug een plek temidden van de maatschappij.

Op vandaag zijn wij een Gents burgerinitiatief (vzw) van bijna 2 jaar oud en tellen wij een
80-tal Gentse handelaars. Wij willen echter uitgroeien tot een duurzaam Vlaams
netwerk, een aanéénschakeling van Vlaamse steden met eigen lokale Enchanténetwerken, gedragen door lokale burgers en professionelen. Zo broedt er intussen ook
vanalles in Leuven, Roeselare en Sint-Truiden. Momenteel staat een kernteam van 2.1
VTE in voor de dagelijkse werking van Enchanté, met een inhoudelijke Gentse/Vlaamse
stuurgroep als klankbord.

★ Raad van Bestuur?
Na een succesvolle start voelen wij de nood om onze Raad van Bestuur aan te vullen met
meer diverse profielen en talenten. Op deze manier kunnen wij onze fundamenten
verstevigen om op lange termijn duurzaam te groeien. Geef jij mee vorm aan onze
toekomst?
De Raad van Bestuur waar wij van dromen:
● De RvB is een groep h
 artelijke burgers die zin hebben om hun poten en schouders mee
onder onze missie te zetten. Het is een d
 iverse en complementaire groep van m
 instens 6
bestuursleden.
● De RvB staat in voor de a
 lgemene strategie en bepaalt samen met het kernteam de
koers van de vereniging. De RvB beslist dus over de strategie van de vereniging in

●
●
●
●

samenhang met de strategische doelstellingen van Enchanté. (Beleidsvoorbereidingen uitvoering gebeuren door het kernteam en de stuurgroepen.)
De RvB overziet de goede implementatie ervan door het kernteam en zorgt voor
periodieke opvolging, evaluatie en bijsturing van de koers waar nodig.
De RvB ondersteunt het kernteam bij ondersteunende processen: HR/personeelsbeleid,
boekhouding, financieel management,..
De RvB bouwt mee aan het s ociaal ondernemerschap van Enchanté: groeistrategie,
marketing, innovatie, digitalisering, sociale impactmeting, businessmodellen,...
Thema's die besproken worden: missie en visie, beleidsplan en zakelijk plan,
jaarplan, jaarverslag, begroting en afrekening, programma Algemene
Vergadering, ...

Onze Raad van Bestuur is een belangrijk orgaan binnen de spil van het
Enchanté-netwerk van handelaars, burgers en sociale organisaties. Wij beschikken
momenteel over een voorzitster en drie aanvullende bestuursleden. Wij hebben nood
aan volgende versterking binnen de RvB:
● Profiel met kennis van financieel management die gek is op cijfers
● Iemand met kennis van HR/personeelszaken die zorg wil dragen voor onze
teamleden.
● Profiel met kennis van marketing die het verhaal van Enchanté verder mee vorm
wil geven.
● Sterk algemeen strategisch profiel die met ons grote lijnen uitzet
● Een (sociaal) ondernemer die kansen en opportuniteiten ziet.
● Een gepassioneerde notulist, die nauwgezet de agenda en de verslagen beheert.
Een secretaris dus.
● Iemand met kennis of ervaringsdeskundigheid rond kwetsbaarheid
(financieel/sociaal/psychisch) en de sociale & welzijnssector.
● Experten in sociale impactmeting, businessmodellen, fondsenwerven, innovatie,
digitalisering,..
● Zijn we jouw expertise of talent vergeten? Bel ons, schrijf ons, laat ons iets weten!

★ Welke rol neem je op als bestuurder?
★ Als o
 nbezoldigd bestuurder stap je in een ploeg van gedreven vrijwilligers die mee de

werking dragen. Je coacht mee de teamleden, waarbij je jouw expertise inzet.
★ Je engageert je om m
 instens 4 x per jaar s
 amen te komen op een weekavond in het
Gentse. We maken het gezellig met een hapje en een drankje.
★ Je hebt interesse in bestuurszaken, bent loyaal van aard en gelooft in wat we doen.
★ Onkostenvergoeding is mogelijk en vrijwilligersverzekering voorzien.

★ Hoe stel je je kandidaat?
Je kandidaat stellen kan tot 15 januari 2020. Mail je ons je CV en een
korte motivatie? Als er een match is nodigen we je heel graag uit voor
een kennismakingsgesprek bij een koffietje. G
 oed om te weten: Op 18
februari (18.30u) volgt de eerstvolgende Raad van Bestuur.
Bijkomende vragen? Neem contact op met Marie Haspeslagh via
0485512350 of i nfo@enchantevzw.be.

