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Evaluatie van het BOEBS-netwerk 

 
 

A. Relatiedimensie  

 Helemaal 
niet akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

De BOEBS-teampartners zien elkaar als 
betrouwbare en loyale partners. 

    

De BOEBS-teampartners zien elkaar als 

gelijkwaardige partners, met respect voor ieders 
eigenheid, autonomie en visie.  

    

De BOEBS-teampartners zijn bereid tot het 

sluiten van compromissen. 

    

De BOEBS-teampartners zetten de troeven van 

hun eigen organisatie ook in binnen het BOEBS-

netwerk. 

    

De BOEBS-teampartners slagen erin hun 

organisatiebelangen te verzoenen met het 

netwerkbelang. 

    

Er is een vlotte informatieoverdracht tussen de 

BOEBS-teampartners onderling. 

    

De BOEBS-teampartners tonen een actieve 
betrokkenheid op het netwerk en de 

doelstellingen ervan. 

    

De coördinator van het BOEBS-team, de trekker, 
wordt geaccepteerd wat betreft de 

procesbegeleiding. 

    

De BOEBS-teampartners hebben een 

gelijkwaardige invloed op de besluitvorming. 

    

De BOEBS-teampartners aanvaarden de 
besluiten van het netwerk. 

    

De BOEBS-teampartners werken constructief 

samen. 

    

 

 

B. Groeidimensie 

 Helemaal 
niet akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

De BOEBS-teampartners koppelen informatie uit 

het netwerk terug naar naaste medewerkers en 
verantwoordelijken binnen hun eigen organisatie. 

    

De BOEBS-teampartners creëren goodwill en 

betrokkenheid voor het BOEBS-team binnen hun 
eigen organisatie. 

    

Er is een correcte en volledige terugkoppeling 

vanuit het BOEBS-team naar de coördinerende 
ambtenaren en het lokaal beleid. 

    

De BOEBS-teampartners geven het mandaat dat 

ze vanuit hun organisatie kregen voor het BOEBS-
team een correcte invulling. 
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 Helemaal 
niet akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

Het BOEBS-team is bereid in de loop van de 

werking andere partners op te nemen. 

    

Het BOEBS-team slaagt erin om andere 
partnerorganisaties te mobiliseren voor hun 

acties. 

    

 

 

C. Profilering 

 Helemaal 
niet akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

Het BOEBS-team verzorgt nauwkeurig zijn 

externe relaties. 

    

De ondernomen acties van het BOEBS-team zijn 

herkenbaar als acties van het netwerk. 

    

Het BOEBS-team wordt door het lokaal beleid 
aanzien als een betrouwbare en legitieme actor. 

    

Het BOEBS-team is bekend bij anderen dan de 

netwerkpartners. 

    

De acties van het BOEBS-team worden kenbaar 

gemaakt naar de buitenwereld. 

    

De resultaten van het BOEBS-team worden 
kenbaar gemaakt naar de buitenwereld. 

    

 

 

 

D. Taakdimensie  

 

Indien de BOEBS-acties nog niet werden uitgevoerd, kan u hier ‘niet akkoord’ 

antwoorden.  

 

 Helemaal niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

Het BOEBS-team slaagde erin om prioriteiten te 

stellen. 

    

De algemene doelstelling van het BOEBS-team is 
verfijnd in concrete werkdoelen.  

    

Het BOEBS-team heeft een aantal sleutelacties 
gekozen. 

    

De sleutelacties van het BOEBS-team zijn 

opgenomen in het lokaal BOEBS-plan. 

    

Het lokaal BOEBS-plan is vertaald in een takenplan, 
met een duidelijke taakverdeling onder de 

partners. 

    

Het BOEBS-team boekte tussentijds kleine 

succeservaringen (bv. Een stijging van het aantal 

deelnemers bij bestaande activiteiten, het 
aanpassen van een publieke ruimte in de 

gemeente…). 

    

De actieplannen werden uitgevoerd.     



 

 

© VIGeZ 2013   www.boebs.be 

 Helemaal niet 
akkoord 

Niet 
akkoord 

Akkoord Helemaal 
akkoord 

Het BOEBS-team is in staat om de nodige 

werkingsmiddelen te verwerven voor de uitvoering 
van de actieplannen. 

    

Het BOEBS-team evalueerde tussentijds de 

uitvoering van het actieplan en voerde zo nodig 
bijsturingen door. 

    

Het BOEBS-team realiseerde de vooropgestelde, 

concrete werkdoelen. 

    

De opgestelde documenten kunnen rekenen op de 

goedkeuring van het hele BOEBS-team. 

    

Het BOEBS-team beschikt over een goed 
functionerende werkstructuur en werkmethode 

    

De netwerkpartners maken afspraken over wijze 

waarop de beschikbare middelen worden 
aangewend. 

    

De taakbelasting was gelijkwaardig voor alle leden 

van het BOEBS-team. 

    

Het BOEBS team zal blijvend werken aan de 

vooropgestelde werkdoelen voor de toekomst.  

    

 


