Opdrachtverstrekking werkgroep: Bestuur LVSC
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Naam werkgroep: Projectgroep organisatiebegeleiding werkplan (2)

1. Deze opdrachtverstrekking bestaat uit 2 delen. Het eerste deel betreft
een afstudeeronderzoek ‘Welkomgesprekken’(1) en wordt uitgevoerd Startdatum
1 december 2020
door een student van de Master Organisatiekunde van de HHS. Het
tweede deel betreft de opdacht voor deze projectgroep
organisatiebegeleiding werkplan (2). Deze opdracht wordt hieronder
niet beschreven.
Opdracht 2
• De projectgroep organisatiebegeleiding maakt, in opdracht van het
bestuur, een voorstel werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ om
het domein organisatiebegeleiding concreet vorm te gaan geven
binnen (regio’s) en buiten (landelijke activiteiten) de bestaande
structuren van de vereniging.
• In dit voorstel werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ komen o.a.
naar voren:
- Inventarisatie activiteiten binnen LVSC: Op welke kennis en kunde
zitten organisatiebegeleiders te wachten?
- Voorstel concrete activiteiten domein organisatiebegeleiding
- Tijdspad, concrete acties en taken bureau LVSC (in samenwerking
met het bureau van LVSC)
- Communicatieplan naar leden (in samenwerking met het bureau
van LVSC) hierbij wordt afgestemming gezocht met het
afstudeeronderzoek ‘Welkomsgesprekken’.
- (Tussentijdse) wijze van evalueren van te meten resultaten door
projectgroep, bureaudirecteur en bestuur
Werkwijze en procedure
• Opleveren werkplan ‘Aan de slag in het derde domein’ aan het
bestuur van LVSC (april 2020)
• Besluit over het plan door het bestuur, eventuele bijstellingen
• Overleg toelichting bestuur/projectgroep
• Uitvoeren werkplan (leden/bureau)
• Monitoren uitvoeren werkplan door projectgroep en bureaudirecteur
• Evalueren uitgevoerd werkplan projectgroep in een adviesrapportage
aan het bestuur
• Overleg toelichting besluit bestuur met projectgroep
• Voorleggen uitkomsten en besluiten aan de ALV
Toelichting
In 2020 hebben er ontwerpbijeenkomsten voor het domein organisatiebegeleiding plaatsgevonden.
In deze bijeenkomsten is niet toegekomen aan het verder concretiseren van het domein
organisatiebegeleiding. Deze projectgroep is een vervolg op deze bijeenkomsten.
Evaluatie en verantwoording:

Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de projectgroep. Zij heeft deze taak
gedelegeerd aan de directeur van het bureau van
LVSC. De voorzitter van de projectgroep fungeert als contactpersoon naar de bureaudirecteur.
•
•

De bureaudirecteur en communicatieadviseur van LVSC sluiten waar nodig aan bij de
projectgroep ter ondersteuning en/of op grond van expertise.
Het bestuur overlegt 2 maal met de voorzitter van de projectgroep en de bureaudirecteur;
na oplevering van het werkplan en na oplevering van de adviesrapportage aan het bestuur.

Samenstelling Projectgroep
De projectgroep komt fysiek, dan wel online, bijeen en bestaat uit 5 leden van LVSC met een
registratie als organisatiebegeleider of met verworven competenties als organisatiebegeleider met:
• werkervaring in het geven van professionele begeleiding, voor opdracht gevende
organisaties en/of particulieren;
• de zittingstermijn is voor de duur van het project
Budget / financiën / declaratie
Een projectgroep lid ontvangt € 125,-- (in het lopende jaar) aan vrijwilligersvergoeding. Dit wordt
jaarlijks uitbetaald door het bureau van LVSC.
Bureau: relatie / ondersteuning / contactpersoon
De projectgroep heeft een functionele samenwerkingsrelatie met het bureau van LVSC. De
contacten met de projectgroep verlopen via bureaudirecteur Annet Murre en daar waar nodig
aangevuld met een communicatie/marketing adviseur.
De projectgroep vraagt advies en ondersteuning van het bureau wat betreft praktische zaken en
vraagt tevens hulp c.q. pleegt vooraf overleg over het aanwenden van middelen, zoals bijvoorbeeld
het incidenteel huren van een ruimte.
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