TAKEN, BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE ZAP WERKGROEP
ROL EN TAKEN
De werkgroep bestaat uit jongeren van 16 jaar of ouder (met een maximum van 30 jaar). Elke
jongere is in het verleden reeds ingeschakeld op de ZAPwerking of op de evenementen van
Mechelen Kinderstad en heeft een eerste kennismaking met de ZAPactiviteiten achter de rug.
De werkgroep is de schakel tussen de gehele animatorenploeg binnen jeugddienst Mechelen. Zij
geven de leefwereld van de jongeren weer, zijn hier het klankbord van, spelen hier op in en
gebruiken hun eigen ervaring als voorbeeld voor de te nemen beslissingen. Zij zorgen ervoor dat de
ZAPwerking rekening houdt met de leefwereld, talenten en capaciteiten van de gehele
animatorenploeg.
De werkgroep heeft als belangrijkste taak:




het aansturen en initiëren van de ZAPwerking (animatoren en zomerwerking). Zowel
inhoudelijk als praktisch.
Het signaleren en aangeven van knelpunten en opportuniteiten binnen de ZAPwerking
(animatoren en zomerwerking).
Het bewaken van de uitvoering van de doelstellingen van de ZAPwerking (animatoren en
zomerwerking).

De taken van de werkgroep bestaan uit:
-

Zorgen voor de algemene en praktische ontwikkeling, sturing en opvolging van het beleid van
de ZAPwerking (zowel activiteiten als animatoren):
o Thema’s bepalen voor de weken in de zomervakantie.
o Bepalen van inhoud en thema's van workshops tijdens de zomervakantie (gegeven
door externe workshopgevers).
o Ontwikkelen en opvolgen van de ZAPvisie en ZAPmissie.
o Ontwikkelen van talenten voor zichzelf en voor de gehele animatorenploeg. Hierbij
hoort het beslissen van het vormingsaanbod voor vrijwilligers van de Jeugddienst.
o Organisatie van teambuildingsmomenten voor de animatoren gedurende het jaar.
o Het beoordelen, evalueren en bijsturen van de ZAPwerking.
o Inspelen op vragen die leven bij de animatoren.
o …

BEVOEGDHEDEN
De werkgroep is bevoegd om beslissingen te nemen of adviezen te formuleren inzake:
-

ZAPactiviteiten tijdens de zomervakantie (thema's, workshops, uitstappen, …).
Goedkeuring van de planning van de zomervakantie.
Vorm geven en opvolgen van de ZAPvisie (voor zowel activiteiten, als animatoren).
Vorm geven en opvolgen van het vrijwilligersbeleid van de ZAPwerking. Dit zowel praktisch,
als inhoudelijk.

De jeugddienst doet voorstellen, waarbij de werkgroep beslissingsrecht heeft. Beslissingen van de
werkgroep zijn bindend, tenzij er (bij nader onderzoek en nazicht):
- geen budget voorhanden is.
- alsnog onmogelijk lijkt binnen de externe contacten of binnen de stadstructuur.
De jeugddienst neemt hierin een ondersteunende en aansturende rol in die de opdracht van de
werkgroep bewaakt.
VERANTWOORDELIJKHEDEN
De werkgroep draagt de verantwoordelijkheid om de frequentie van de bijeenkomsten te bepalen,
gebaseerd op het ogenblik wanneer de meeste leden aanwezig kunnen zijn. Het is aangeraden om
minstens één maal per maand samen te komen om de ZAPwerking vorm te geven, rekening houdend
met bovenstaande verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden.
De werkgroep heeft als opdracht de kennis te delen met andere ZAPanimatoren en deze animatoren
warm te maken om zelf deel uit te maken van de werkgroep.
De werkgroep springt respectvol om met meningen van andere werkgroepsleden en van medeanimatoren en signaleert bezorgdheden aan de werkgroep.
De jeugddienst heeft als verantwoordelijkheid de uiteindelijke beslissing te onderzoeken, uit te
voeren of een tegenvoorstel te formuleren. De jeugddienst neemt in het geval er een verschil van
mening/inzicht is, de rol in als besluitnemer.

