Bestuurder 2020

Bestuurder 2020 is een inspiratieworkshop bedoeld voor bestuurders van
ledenorganisaties, federaties, sectororganisaties of andere community’s. Door in te
gaan op heel diverse aspecten bied ik een breed kader dat ervoor moet zorgen dat een
bestuurder optimaal functioneert binnen de organisatie. Dat houdt in dat de
bestuurder een waardevolle bijdrage levert aan de organisatie, maar er zelf tegelijk
voldoening en erkenning uit haalt. Anders blijft vrijwillige inzet niet duren.
Tijdens de sessie wordt niet zozeer ingezoomd op de wettelijke verplichtingen (WVVwetgeving, boekhouding…), maar we gaan samen op zoek naar zuurstof voor de
Bestuurder en het Bestuur. In overleg wordt bekeken welke zaken best aan bod komen,
maar alvast enkele mogelijke insteken:
•
•

Wat moet ik weten vooraleer ik mijn mandaat als bestuurder opneem?
Wat moet ik weten als bestuurder?

•
•
•
•

Hoe kan ik op een optimale manier bijdragen tot de ‘bestuursvergadering’?
Welke taken en rollen kan ik opnemen ten voordele van de organisatie?
Wat kan het Bestuur ondernemen om mij tevreden aan boord te houden?
Specifieke topics: inzetten van de kracht van de leden,
belangenbehartiging/lobby, toekomstgericht werken, verjonging en tegelijk
continuïteit van het bestuur…

Deelnemers ontvangen het boekje “Bestuurder – Hoe ga ik mee uit de bocht?” met
tips & tricks, checklists en inspiratiebronnen voor de actieve bestuurder. Er staan onder
meer 12 oefeningen in die het Bestuur kunnen helpen dynamiseren.
Dankzij mijn brede ervaring en expertise met besturen en organisaties garandeer ik een
boeiende sessie, waarbij theoretische inzichten en feiten verduidelijkt en geïllustreerd
worden met heel wat voorbeelden uit de praktijk en vooral toegepast op jouw
organisatie. Als kers op de taart wordt de link gelegd naar het toekomstbestendig
maken van de organisatie: waar moet de organisatie van morgen op letten en welke rol
kan ik daar als bestuurder in spelen?
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Praktisch ?
• De opleiding duurt 2-3 uur. Vooraf is er een gesprek ter voorbereiding en
achteraf een debriefing (telefonisch).
• De sessie wordt verzorgd door Marc Mestdagh, CEO 2Mpact en senior

•
•

consultant met meer dan 20 jaar ervaring in de verenigingensector – referenties:
www.marcmestdagh.be
Kostprijs: basis 750 EUR (excl. BTW) – scope samen te bespreken.
Locatie: 2Mpact beschikt over een geschikte zaal hiervoor , maar dit kan ook op
verplaatsing (0,75 eur/km verplaatsingsvergoeding vanuit Gentbrugge).

Dankzij deze workshop hebben onze bestuurders een beter inzicht gekregen op
het belang van het Bestuur, maar ook op wat zij effectief kunnen bijdragen tot
de werking zonder daarbij voor de voeten van het secretariaat te lopen. Er is
tegelijk een rust en een nieuwe dynamiek in het bestuur gekomen.
(Peter Ryckaert, voorzitter Federatie van Webbedrijven vzw)

Interesse ? Contacteer Marc Mestdagh – marc@2mpact.be of tel. 09 233 48 66
Meer info: http://www.marcmestdagh.be
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