
  

CYCLO IS OP ZOEK NAAR 
NIEUWE BESTUURDERS M/V/X 

CyCLO vzw wil zoveel mogelijk fietsen zo lang mogelijk de straat op houden. De sociale 
economieonderneming herstelt niet enkel fietsen, maar leert je ook hoe dat zelf te doen en hoe 
er beter zorg voor te dragen. De vzw schenkt daarnaast ongebruikte fietsen een nieuw leven en 
doet ze opnieuw draaien. CyCLO sleutelt zo aan concrete antwoorden op de stedelijke 
uitdagingen van mobiliteit, werk én milieu. 
 
CyCLO werkt met een zeventigtal werknemers vanuit 9 fietsateliers: 6 fietspunten, een  
participatief atelier, een opleidings-, productieatelier en een fietsendepot. De ploeg van 
CycloLokal staat in voor lokale projecten buiten de ateliermuren. 
 
CyCLO wil haar bestuursorgaan versterken en is daarvoor op zoek naar meerdere bestuurders 
die de culturele diversiteit van Brussel weerspiegelen. 

 

HET BESTUURSORGAAN is samengesteld uit 6 tot 8 bestuurders die als één orgaan beslissen. 
In het bestuursorgaan rapporteert het coördinatieteam van de vzw over de belangrijke dossiers 
en worden strategische keuzes gevalideerd. Regelmatig wordt er ook advies gevraagd in de 
voorbereidende fase van strategische dossiers. Het bestuursorgaan heeft dus zowel een controle- 
en validatiefunctie, als een adviserende functie. 
 

JOUW OPDRACHT 
Als lid van het bestuursorgaan; 
 

- ben je een klankbord voor het coördinatieteam, 
- bewaak je mee de visie en de missie, 
- geef je mee vorm aan de lange termijnstrategie en strategische doelstellingen, 
- bewaak je de financiële gezondheid; financiële afrekeningen en begrotingen 

schrikken je niet af, 
- adviseer je vanuit een specifieke expertise, 
- neem je een bemiddelende rol op, 
- sta je mee in voor de opvolging van de statutaire verplichtingen van de vzw. 

 
 
JOUW PROFIEL 
We zoeken naar diverse en complementaire bestuurders. Rekening houdend met de huidige 
samenstelling van het bestuur, zoeken we specifiek naar nieuwe leden met voeling, kennis en 
ervaring met één of meerdere van volgende domeinen: 
 

• inschakelingseconomie  
• financiën 
• ondernemerschap 

 
 



  

Bestuurservaring is een meerwaarde, geen voorwaarde. 
 
Van alle leden van het bestuursorgaan wordt verwacht dat ze; 

- een hart hebben voor de fiets in Brussel, 
- achter de visie en activiteiten van CyCLO staan, 
- strategisch inzicht hebben en een helikopterperspectief hanteren, 
- ruim en innoverend denken, 
- geloven in de meerwaarde van een sociale en circulaire economie, 
- kunnen vergaderen in het Frans en het Nederlands, 
- zich willen engageren voor een periode van minstens 4 jaar. 

  

JOUW ENGAGEMENT 
Om de 6 weken komt het een bestuursorgaan samen, van 18u00 tot 20u00, behalve in juli en 
augustus. Uitzonderlijk kan een extra vergadering worden ingepland. Eind maart wordt de 
jaarlijkse algemene vergadering gehouden. Alle bijeenkomsten vinden plaats op de 
Koolmijnenkaai 34, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.  

Als bestuurder werk je op vrijwillige basis zonder vergoeding.  Je helpt CyCLO vooruit en 
draagt zo actief bij aan de Brusselse fietscultuur en sociale economie. 
 
 
ONS AANBOD 

- onboarding als bestuurder 
- een opleiding over de rol als bestuurder in een vzw 
- een engagement binnen een fijne organisatie waar je kan bijdragen en leren tegelijk 
- aansprakelijkheidsverzekering 

 
 
INTERESSE?  
Stuur ten laatste op 27 mei 2022 je motivatie en cv door naar nele@cyclo.org ter attentie van 
Nele Verbruggen, voorzitter. Je hoort van ons voor 6 juni 2022.  

Bijkomende vragen? Contacteer Nele Verbruggen op het nummer 0495/21.58.00 


