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Organisatiestructuur Ouders Lokaal 
 
 

 
 
 
Stichting Ouders Lokaal 
De stichting Ouders Lokaal bestaat uit: een bestuur, een directeur, lokale coördinatoren en een 
Hoofd Lokaal (backoffice). Het bestuur is eindverantwoordelijk voor Ouders Lokaal. De 
directeur, die zorgt voor de dagelijkse leiding, legt regelmatig verantwoording af aan het 
bestuur. 
 
Het bestuur en directeur hebben gekozen voor deze organisatiestructuur welke past bij de 
groeiambitie, waarbij de positieve punten van een pioniersorganisatie (enthousiasme, 
creativiteit, flexibiliteit, slagvaardigheid en autonomie medewerkers etc.) behouden blijven.  
 
Het bestuur is het enige verplichte orgaan binnen een stichting. Het bestuur vormen is dan ook 
een belangrijke aangelegenheid bij het oprichten van een stichting. De taak van het bestuur is 
om in de gaten te houden of het doel van de stichting wordt bereikt.  
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Het bestuur van Stichting Ouders Lokaal kent twee rollen. Het bestuur bekleedt een 
beleidsgoedkeurende/beleidsafkeurende rol en een beleidscontrolerende rol. Het bestuur is 
volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen Stichting Ouders Lokaal. De informatie 
wordt aangeleverd door de directeur van Stichting Ouders Lokaal.  Het bestuur mag beleid 
opstellen/aanpassen, dit alleen in overleg met de directeur. 
 
Ambitie 
Ouders Lokaal wil gezinnen versterken door ouders met elkaar in contact te brengen en te 
verbinden. Het grootbrengen van kinderen nog leuker maken door elkaar te inspireren en te 
ondersteunen, zodat we elkaar kunnen versterken en kunnen ontplooien/groeien. 
 

• Ouders informeren en ondersteunen bij opvoedingsvragen 
• Ouders/gezinnen versterken  
• Opvoedingsklimaat verbeteren 
• Netwerk van het gezin uitbreiden 

 
 
Missie 
Ouders Lokaal is een platform voor en door ouders en wil een positieve opvoedomgeving 
creëren door ouders te verbinden en te inspireren.   
 
Kernwaarden 
Onze vijf belangrijkste waarden:  
1. Veiligheid 
2. Openheid 
3. Invoelendheid/Compassie  
4. Verbinding 
5. Respect  
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Bestuur 
Het bestuur van Stichting Ouders Lokaal uit drie leden. Zij vormen samen een toezichthoudend 
bestuur. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie gemandateerd aan de 
directeur: Angélique Davis. Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
 
Wouter Arent – Voorzitter 
Rob van Scheppingen – Secretaris 
Monique Brouwer - Penningmeester 
 
Contactpersoon voor het bestuur is: 
Angélique Davis, directeur.  
Waverbancken 4, 3645 VS Vinkeveen 
Telefoon: 06 16104985 
E-mail: info@ouderslokaal.nl.  
 
Overige gegevens 
De statutaire naam is Stichting Ouders Lokaal.  
De organisatie is op 6 december 2017 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht 
met KVK-nummer: 70242143   
RSIN:  858209639 
 
 
 


