
 

 

 
Een bestuurslid houdt er mee op, z’n functie staat open. Wat nu? Met deze 5 stappen zet je koers 
richting een vlotte (her)verdeling.   
 

 

Omschrijf wat moet gebeuren en hoeveel tijd dit kost. 
Voorbeeld: de taken van de communicatieverantwoordelijke. 

• Social media: 1 post per week 

• Pers: 5 maal per jaar (nieuwjaar, standpunten, netwerkevent) 

• Mailuitnodigingen: 5 maal per jaar (nieuwjaar, netwerkevent, infosessies) 
 

2.  
Mensen willen een afgebakend engagement. Samen meer bereiken door minder te doen.  
Aanvaard en erken dat sommigen een zeer beperkte taak opnemen. Het kan het begin zijn van iets 
moois: “Wie wil groeien in onderstaande taken en onze UNIZO vereniging op de kaart zetten?” 
 

• Wie wil onze social media opvolgen en wat heb je daarvoor nodig? 

• Wie wil perscontacten opbouwen en scoren via persteksten?  

• Wie heeft ervaring met grafisch ontwerp, mailprogramma’s of mailcopy? 
 

 

Doorspreek de taakverdeling ZEER GOED, vermijd overlap & creëer duidelijkheid. 
 

• Bestuurder 1: persverantwoordelijke (perscontacten en opmaak persberichten) 
o Wie werkt mee aan de inhoud? 
o Wie stuurt uit? 
o Wie levert de eerste keer de perscontacten aan? 

• Bestuurder 2: social media (Facebook en Instagram) 
o Welke verhalen brengen we? 
o Van waar komt de input? 
o Hoe vaak posten? 

• Bestuurder 3: mailuitnodigingen opmaken en versturen 
 

 

Beschouw de (her)verdeling niet als vanzelfsprekend. Toon op elke vergadering oprechte interesse in 
ieders engagement. Spendeer hier voldoende tijd aan en vraag door. 
 

• Pikte de pers ons standpunt op en wanneer sturen we ons volgende persbericht uit? 

• Hoe loopt onze social media? Heb je input voor goede posts en krijgen we meer volgers?  

• Wat was de openingsgraad van onze uitnodiging en wat is de volgende stap? 
 
En vooral: “Wat kan het bestuur voor jou betekenen hierin? Hoe bereiken we samen meer impact?” 
 

 

• Stel mensen gerust in hun nieuwe taak. 

• Bezorg concrete tips, denk mee & coach hen. 

• Ook jouw adviseur/regioverantwoordelijke zal je ondersteunen in jouw taak. 


