
27-11-2017

1

Minaraad

27 november 2017 

Provinciale Milieuraad 
West-Vlaanderen
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Traject 

0 afstemming | 19 mei

1 bevraging (mina+)

2 presentatie analyse | 17 oktober

3 toekomstverkenning mina + | 17 oktober

4 toekomstbepaling (mina) | 27 november
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vragen 

• Evaluatie huidige werking Minaraad 

• Relatie Minaraad- Provincie

• Mogelijke rol(len) voor de Minaraad

• Samenstelling/structuur Minaraad 

• Aanpassingen nodig/wenselijk?

• Wat met representativiteit van leden

• Inhoud: welke thema’s/agendapunten op Minaraad

• profiel voorzitter samenstellen

• Naar onafhankelijke voorzitter?
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4. Toekomstbepaling  

Toekomstbepaling (mina) | 27 november

1. Missie

2. Randvoorwaarden

3. Organisatievorm

4. Concrete invulling
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4 toekomstbepaling    
Mina is partner..

• van de provincie

• Van de lokale minaraden

• Andere provinciale adviesraden

• Van de bedrijfswereld, landbouwsector, 

milieusector en Hogescholen

Mina is een kennispunt

• Mina brengt kennis en gevoeligheden
uit verschillende sectoren samen: 
• Landbouw
• Bedrijfswereld
• Milieusector 
• Hogescholen
• ..

• Mina verzamelt goede praktijken die het 
lokaal niveau kunnen inspireren. 
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4 toekomstbepaling    
Mina communiceert en zoekt draagvlak bij de 

partners

• provincie

• lokale minaraden

• Andere provinciale adviesraden

• bedrijfswereld, landbouwsector, 

milieusector en Hogescholen

Mina als doet aan visievorming

• Vanuit het kennispunt en als partner 
vormt de mina een eigen visie en doet 
ze concrete voorstellen aan de 
verschillende partners
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Planning gemeente  

4. randvoorwaarden en consequenties 
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4 organisatievorm    

Vast werkgroep kennispunt
• takenpakket 1: inhoudelijke focus bepalen, samenbrengen partners  
• takenpakket 2: goede praktijken (thema breed) verzamelen en communiceren
• Takenpakket 3: communicatie   

Ad hoc werkgroep visievorming
• takenpakket: (jaarlijks) thematisch specialisten en ervaringsdeskundigen 

samenbrengen 

=> Rol van voorzitter (en werkgroep kennispunt):  facilitator. De visievorming is taak 
van ad hoc werkgroepen. 
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4 plan van aanpak
Technische randvoorwaarden:
• Externe communicatie: website (met kennisdatabank), nieuwsbrief en sociale media
• Interne communicatie efficiënt organiseren. Bv via basecamp
--------------------------------------------------------
Begin 2018

verzamelen van goede praktijken (-> voorstellen formuleren verkiezingen?) 
Eind 2018

planning provincie opvragen
overleg met partners 

--------------------------------------------------------
Voorjaar 2019

samenstelling ad hoc werkgroep visievorming (brede participatie?)  
net voor de zomer: 

voorstelling visie aan werkgroep kennispunt 
toevoeging eigen opmerkingen door kennispunt
presentatie aan provincie

-------------------------------------------------------
Najaar

communicatie andere partners 9


