Provinciaal beleidsplan beweging.net Oost-Vlaanderen 2016 - 2020
0. Vooraf

• Er komt nog een inleidende nota waarin het belang van vrijwilligers en het werken met vrijwilligers vanuit onze missie en visie nog eens extra wordt benadrukt.
• Voor een werkjaar van beweging.net blijven we ons liëren aan schooljaren (cf. de politieke
kalender, de dynamiek van plaatselijk bewegingswerk).
• We nemen 2020 als horizon voor ons beleidsplan: nà de gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2018), nà de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen (2019).
»» Het beleidsplan start dus op 01.09.2016 en eindigt op 31.08.2020.
»» Het beleidsplan werd goedgekeurd op het provinciaal bestuurscomité (PBC) 16.03.2016.
»» Het beleidsplan wordt voorgesteld op de provinciale startavonden van september 2016.
»» De regionale bestuursinstanties behouden qua samenstelling de status quo in de periode
van 01.09.2016 tot 31.08.2020.
• Voor het jaaractieplan 2016-2017 ronden we het meerjaren-thema ‘Sterke buurt’ af met de
focus op ‘Gezonde & veilige buurt’.
We starten het nieuw meerjaren-thema rond ‘Dorpen, gemeenten en steden verbinden’ in
het jaaractieplan 2017-2018.
De regio’s zorgen in het jaaractieplan 2017-2018 voor een eigen regionaal beleidsplan, dat
minimum de vertaling inhoudt van het goedgekeurde provinciale beleidsplan, aangevuld met
een eigen regiospecifieke invulling.

• We zijn tevreden als we in 2020 als één netwerk functioneren m.a.w. als
we samen een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2025 maken met
het PBC en de Kern waar alle partners zich in herkennen, zich ervoor
engageren en er zich samen willen voor inzetten.
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1. Netwerk-gedreven werken
STRATEGISCH

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
OPERATIONEEL

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

»» Bewegingscommisie (minimum 3 x per jaar)

3 data bewegingscommissie

3 data bewegingscommissie

3 data bewegingscommissie

3 data bewegingscommissie

»» Politiek comité (minimum 3 x per jaar)

3 data politiek comité

3 data politiek comité

3 data politiek comité

3 data politiek comité

»» Regiobesturen

Data regiobesturen (incl. regio DB)

Data regiobesturen (incl. regio DB)

Data regiobesturen (incl. regio DB)

»» PBC (minimum 2 x per jaar)
Kern (minimum 3 x per jaar)
Regiovoorzittersoverleg met operationeel
leidinggevend team [OLT] (minimum
3 x per jaar)

2 data PBC
3 data Kern
3 data regio-vz-overleg met OLT

2 data PBC
3 data Kern
3 data regio-vz-overleg met OLT

2 data PBC
3 data Kern
3 data regio-vz-overleg met OLT

Data regiobesturen (incl. regio DB)
2 data PBC
3 data Kern
3 data regio-vz-overleg met OLT

»» Zingevingscomité (minimum 2 x per jaar).

2 data zingevingscomité
1 zingevingsavond

2 data zingevingscomité
1 zingevingsavond

2 data zingevingscomité
1 zingevingsavond

2 data zingevingscomité
1 zingevingsavond

»» Onthaaldagen nieuwe medewerkers
(minimum 2 x per jaar.)

2 data onthaaldagen

2 data onthaaldagen

2 data onthaaldagen

2 data onthaaldagen

»» Thema-avonden: avonden waarop een gastspreker / deskundige een maatschappelijk
thema toelicht en eventueel in debat gaat met
de aanwezigen.

2 thema-avonden (bijvoorbeeld: Salon de Kade).

2 thema-avonden (bijvoorbeeld: Salon de Kade).

2 thema-avonden (bijvoorbeeld: Salon de Kade).

2 thema-avonden (bijvoorbeeld: Salon de Kade).

• 1.3 Gezamenlijke projecten opzetten met een
minimum betrokkenheid van vrijwilligers van
beweging.net en met minimum 1 partnerorganisatie

Bijvoorbeeld: ‘Gezonde & veilige buurt’ i.s.m. CM
actie ‘Fijn stof’

Bijvoorbeeld: ‘Dorpen, gemeenten en steden
verbinden’ » i.f.v. strategische doelstelling 3 impactgedreven werken.

Bijvoorbeeld: ‘Dorpen, gemeenten en steden
verbinden’ » i.f.v. strategische doelstelling 3 impactgedreven werken.

Bijvoorbeeld: ‘Dorpen, gemeenten en steden
verbinden’ » i.f.v. strategische doelstelling 3 impact gedreven werken.

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

• 1.1 Structureel en systematisch overleg
inbouwen:
Het netwerk versterken en de impact
van het netwerk vergroten.
• De partnerorganisaties zoveel als
mogelijk op proactieve wijze intern
op elkaar afstemmen over de vooraf
afgebakende domeinen en de samenwerking tussen die partnerorganisaties
stimuleren.
»» Op vlak van beweging maken
»» Op inhoudelijk vlak
»» Op vlak van de werking
• Structurele allianties aangaan met
door het PBC erkende andere (partner-)
organisaties uit het middenveld van
Oost-Vlaanderen: VDK Spaarbank e.a.
• Met alle hierboven vermelde partnerorganisaties ervoor zorgen dat we een
gemeenschappelijke visie op de markt
zetten - zowel op vlak van beweging
maken als inhoudelijk - en dat we als
een gezamenlijke sterke actor in het
middenveld in Oost-Vlaanderen wegen
op het beleid.

• 1.2 Ontmoetingskansen bieden

(vervolg op volgende pagina)
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1. Netwerk-gedreven werken
STRATEGISCH

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
OPERATIONEEL

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

Het netwerk versterken en de impact
van het netwerk vergroten.
• De partnerorganisaties zoveel als
mogelijk op proactieve wijze intern
op elkaar afstemmen over de vooraf
afgebakende domeinen en de samenwerking tussen die partnerorganisaties
stimuleren.

• 1.4 Gezamenlijk(e) project(-en) opzetten om
de belangen van de partnerorganisatie(s) te
borgen

Bijvoorbeeld: Bewonersparticipatie i.s.m.
Sociale Huisvestingsmaatschappijen [SHM]

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

• 1.5 Ontmoeting met (ruimer) netwerk

Bijvoorbeeld: Rerum Croissarum

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

»» Op vlak van beweging maken
»» Op inhoudelijk vlak
»» Op vlak van de werking
• Structurele allianties aangaan met
door het PBC erkende andere (partner-)
organisaties uit het middenveld van
Oost-Vlaanderen: VDK Spaarbank e.a.
• Met alle hierboven vermelde partnerorganisaties ervoor zorgen dat we een
gemeenschappelijke visie op de markt
zetten - zowel op vlak van beweging
maken als inhoudelijk - en dat we als
een gezamenlijke sterke actor in het
middenveld in Oost-Vlaanderen wegen
op het beleid.
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2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
STRATEGISCH

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2 data per jaar

2 data per jaar

2 data per jaar

2 data per jaar

Minimum 1 netwerkevenement

Minimum 1 netwerkevenement

Minimum 1 netwerkevenement

Minimum 1 netwerkevenement

Communicatie [bijvoorbeeld: ledenblad Visie] rond
verhaal MVO

Communicatie [bijvoorbeeld: ledenblad Visie] rond
verhaal MVO

Communicatie [bijvoorbeeld: ledenblad Visie] rond
verhaal MVO

Communicatie [bijvoorbeeld: ledenblad Visie] rond
verhaal MVO

• 2.2 Medewerking, uitvoering geven aan het
nationaal afsprakenkader tussen VDK
Spaarbank en Beweging vzw
[Bijvoorbeeld: VDK-netwerkmeeting (min. 1
per jaar)]

Netwerkmeeting Waas & Dender

Netwerkmeeting Zuid-Oost-Vlaanderen

Netwerkmeeting Gent-Eeklo

Netwerkmeeting Waas & Dender

• 2.3 Gezamenlijke projecten opzetten om
nieuwe doelgroep(-en) te bereiken en/of product(-en) en dienst(-en) in de kijker te zetten.

Bijvoorbeeld: ‘Take a break-acties i.s.m. VDK Spaarbank I CM én Kazou

Bijvoorbeeld: ‘Take a break-acties i.s.m. VDK Spaarbank I CM I Kazou en KAJ

Bijvoorbeeld: ‘Take a break-acties i.s.m. VDK Spaarbank I CM I Kazou I KAJ en ACV-jongeren

Later te concretiseren

• 2.4 Uitrol, operationaliseren en opvolging
MyTrustO Oost-Vlaanderen door regio Waas
& Dender

Bijvoorbeeld: Consolideren MyTrustO OostVlaanderen door regio Waas & Dender

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

• 2.1 (Structureel) overleg en ontmoeting
»» Commisie MVO (Zie projectfiche PBC
dd.14.10.2015)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen [MVO] als kwaliteitslabel
promoten en er zelf initiatieven rond
nemen
• Binnen de missie en visie zoals geformuleerd door de Commisie MVO
• Op voorwaarde dat het een meerwaarde creëert voor de werking van
beweging.net en/of 1 of meer partnerorganisaties.

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

• Service en dienstverlening en
informatieverstrekking kan zowel gratis
als betalend zijn.
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3. Impactgedreven werken in het kader van de fundamentele doelstellingen
STRATEGISCH

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

De visie van de Beweging vertalen naar
het beleid toe door agendasetting en
structurele beleidsbeïnvloeding.
• Een strategie en gezamenlijk plan van
aanpak afspreken en volgen over de
partnerorganisaties heen.
• Voor het netwerk belangrijke thema’s
op het publieke forum brengen.
• (Structurele) verbintentissen aangaan
met beleidsmakers en mandatarissen
met CD&V als geprefereerde partner,
maar ook in dialoog / debat gaan en
lobbyen met meerdere partijen en
organisaties.

• Actief participeren in netwerken en
waar nodig zelf netwerken uitbouwen
ten voordele van het netwerk.

2018 - 2019

2019 - 2020

3 data politiek comité
o.m. voorbereiding accenten- / prioriteitennota
gem. en prov. verkiezingen. Start voorbereiding
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

3 data politiek comité
o.m. voorbereiding accenten- / prioriteitennota
gem. en prov. verkiezingen. Start voorbereiding
Vlaamse, federale en Europese verkiezingen

3 data politiek comité
Beschikken over een politieke foto per gemeente /
stad.

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

• 3.1 (Structureel) overleg en ontmoeting
»» Provinciaal politiek comité (minstens 3 per
jaar)

3 data politiek comité

»» Overleg burgemeesters en OCMW-voorzitters

2 data overleg burg. I OCMW-vz

2 data overleg burg. I OCMW-vz

2 data overleg burg. I OCMW-vz

2 data overleg burg. I OCMW-vz

»» Collegagroepen

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Bijvoorbeeld: Verdere uitrol dossier ‘Fairtrade Plus
Gemeente’ [i.s.m. VDK Spaarbank & organisatie
Fairtrade

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Zie o.m. 3.1 + regiobesturen (bekrachtigen:
procedure correct en binnen mandaat)

Zie o.m. 3.1 + regiobesturen (bekrachtigen:
procedure correct en binnen mandaat)

Zie o.m. 3.1 + regiobesturen (bekrachtigen:
procedure correct en binnen mandaat)

• 3.2 Minstens 1 beleidsdossier uitwerken per
werkjaar

• Visie ontwikkelen om mensen - onder
meer vanuit de partnerorganisaties - te
scouten en te stimuleren om politiek
engagement op te nemen namens
beweging.net.
• Mensen afvaardigen naar relevante
advies-, inspraak-, beleids- en
beheersorganen.

2017 - 2018

Beschikken over een politieke foto per gemeente /
stad

Uitwerken dossier ‘Fijn stof’ i.s.m. CM

• 3.3 Voorbereiden beleidsdossiers en standpunten (inclusief kieslijsten) op regio- en
prov. niveau en dan bediscussiëren en afkloppen op Provinciaal Politiek Comité

Zie o.m. 3.1 + regiobesturen (bekrachtigen:
procedure correct en binnen mandaat)

• Gemeenschappelijke politieke standpunten formuleren van de Beweging.

(vervolg op volgende pagina)
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3. Impactgedreven werken in het kader van de fundamentele doelstellingen
STRATEGISCH

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

• 3.4 Dialoog en debat aangaan met een breed
publiek

Thema-avonden (bijvoorbeeld Salon de Kade)

Thema-avonden (bijvoorbeeld Salon de Kade)

Thema-avonden (bijvoorbeeld Salon de Kade)

Thema-avonden (bijvoorbeeld Salon de Kade)

Bijeenkomst bewegingspunten - bijvoorbeeld:
Sensibiliseringsacties i.k.v. ‘Gezonde & veilige buurt’

Bijeenkomst bewegingspunten bv. Sensibiliseringsacties i.k.v. gemeente / stad
Info en inhoud sprokkelen voor accenten-/ prioriteitennota

Bijeenkomst bewegingspunten

Bijeenkomst bewegingspunten

• 3.5 Inhoudelijke vorming geven en ondersteuning bieden

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

• 3.6 Ontwikkelen van een scoutingsinstrument

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

• 3.7 Werken met een engagementsverklaring

Actualiseren engagementsverklaring.

Erkennen kandidaat-mandatarissen

Erkennen kandidaat-mandatarissen

-

• 3.8 Werken met een accentennota / prioriteitennota / beleidsnota

Halfwegevaluatie gemeente + provincie

Opmaak en goedkeuren accenten- / prioriteitennota
gemeente + provincie

Verspreiden accenten- / prioriteitennota
+ zie 3.3

Later te concretiseren

• 3.9 Mandaat uitoefenen voor het opvolgen en
mee vormgeven aan de kieslijsten

Gesprek met uittredende mandatarissen en start
zoektocht naar nieuwe kandidaten

Zoektocht naar nieuwe kandidaten

Zoektocht naar nieuwe kandidaten voor Vlaamse,
federale en Europese verkiezingen.

-

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

De visie van de Beweging vertalen naar
het beleid toe door agendasetting en
structurele beleidsbeïnvloeding.
• Een strategie en gezamenlijk plan van
aanpak afspreken en volgen over de
partnerorganisaties heen.
• Voor het netwerk belangrijke thema’s
op het publieke forum brengen.
• (Structurele) verbintentissen aangaan
met beleidsmakers en mandatarissen
met CD&V als geprefereerde partner,
maar ook in dialoog / debat gaan en
lobbyen met meerdere partijen en
organisaties.
• Visie ontwikkelen om mensen - onder
meer vanuit de partnerorganisaties - te
scouten en te stimuleren om politiek
engagement op te nemen namens
beweging.net.
• Mensen afvaardigen naar relevante
advies-, inspraak-, beleids- en
beheersorganen.
• Actief participeren in netwerken en
waar nodig zelf netwerken uitbouwen
ten voordele van het netwerk.
• Gemeenschappelijke politieke standpunten formuleren van de Beweging.
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4. Werken met vrijwilligers
STRATEGISCH

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
OPERATIONEEL

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

• 4.1 Bewegingscommissie

3 data per jaar

3 data per jaar

3 data per jaar

3 data per jaar

• 4.2 Mozaïek basiswerk beweging.net
bewegingsaanwezigheid definiëren in
gemeenten en steden

Goedkeuring in regiobesturen
ter kennisgeving PBC e.a.

Goedkeuring in regiobesturen
ter kennisgeving PBC e.a.

Goedkeuring in regiobesturen
ter kennisgeving PBC e.a.

Goedkeuring in regiobesturen
ter kennisgeving PBC e.a.

• 4.3 Aanbod in functie van meerjarenthema /
jaarthema / ondersteuning (= jaaractieplan)

Jaaractieplan voor bewegingspunten e.a.

Jaaractieplan voor bewegingspunten e.a.

Jaaractieplan voor bewegingspunten e.a.

Jaaractieplan voor bewegingspunten e.a.

Bewegingsfoto’s van de gemeenten / steden

Uitrol acties i.k.v. ‘gemeente / stad’

Uitrol acties i.k.v. ‘gemeente / stad’
en accenten- / prioriteitennota

Uitrol acties i.k.v. ‘gemeente / stad ‘
en accenten- / prioriteitennota

Drie lanceringsmomenten voorbereiding gem. en
prov. verkiezingen

Startmoment(en)

Startmoment(en)

Inspraakmomenten met vrijwilligers minimum in
februari-maart

Inspraakmomenten met vrijwilligers minimum in
februari-maart

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

De kracht van mensen aan de basis.
Het fundament van beweging.net is
basiswerk gedragen door vrijwilligers.
• Capteren wat leeft
• Draagvlak creëren
• Legitimering
• Impactgedreven werken
• Minimum op gemeentelijk niveau
aanwezig zijn op een ‘volwaardige’ en
gestructureerde wijze om maximaal
impactgedreven te kunnen werken.

Uitrol acties i.k.v. ‘gezonde & veilige buurt’

• Kansen creëren om engagement op te
nemen met bijzondere aandacht voor
specifieke doelgroepen.
• Mensen sterker maken en vormen
om zelf initiatief te kunnen nemen en
processen te kunnen opzetten.
• Efficiënt en adequaat begeleiden en
ondersteunen van bewegingspunten en
vrijwilligers.

• 4.4 Bijeenkomsten om beleidsplan / jaaractieplan voor te bereiden en voor te stellen
(provinciaal / regionaal)

• Maximaal samenwerken met intern en
extern netwerk.

Startmoment(en) in september
Inspraakmomenten met vrijwilligers minimum in
februari-maart

In september: G-E / W&D / ZOVL
Inspraakmomenten met vrijwilligers minimum in
februari-maart

• Groepsverbondenheid creëren (= wij
beweging.net)

(vervolg op volgende pagina)
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4. Werken met vrijwilligers
STRATEGISCH

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt
OPERATIONEEL

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

• 4.5 Vormingsinitiatieven

Voorbereiden vormingstraject nieuwe kandidaten

Vormingstraject nieuwe kandidaten

Vormingstraject nieuwe kandidaten

Later te concretiseren

• 4.6 Zone-indeling: per stafmedewerker een
aantal gemeenten toevertrouwen i.f.v. begeleiding van basiswerk en ondersteuning van
vrijwilligers

Starten vanaf voorjaar 2016

Evaluatie zone-indeling

-

Evaluatie zone-indeling

• 4.7 Ontmoetingskansen bieden voor
vrijwilligers en het netwerk

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

Bijvoorbeeld:

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

De kracht van mensen aan de basis.
Het fundament van beweging.net is
basiswerk gedragen door vrijwilligers.

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

• Capteren wat leeft
• Draagvlak creëren
• Legitimering
• Impactgedreven werken
• Minimum op gemeentelijk niveau
aanwezig zijn op een ‘volwaardige’ en
gestructureerde wijze om maximaal
impactgedreven te kunnen werken.
• Kansen creëren om engagement op te
nemen met bijzondere aandacht voor
specifieke doelgroepen.
• Mensen sterker maken en vormen
om zelf initiatief te kunnen nemen en
processen te kunnen opzetten.
• Efficiënt en adequaat begeleiden en
ondersteunen van bewegingspunten en
vrijwilligers.

-- Trefmomenten

-- Trefmomenten

-- Trefmomenten

-- Trefmomenten

-- Nieuwjaarsbijeenkomsten

-- Nieuwjaarsbijeenkomsten

-- Nieuwjaarsbijeenkomsten

-- Nieuwjaarsbijeenkomsten

-- Vrijwilligersavonden

-- Vrijwilligersavonden

-- Vrijwilligersavonden

-- Vrijwilligersavonden

-- Rerum Novarum

-- Rerum Novarum

-- Rerum Novarum

-- Rerum Novarum

-- Week van de vrijwilliger

-- Week van de vrijwilliger

-- Week van de vrijwilliger

-- Week van de vrijwilliger

-- enz.

-- enz.

-- enz.

-- enz.

• Maximaal samenwerken met intern en
extern netwerk.
• Groepsverbondenheid creëren (= wij
beweging.net)
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5. Te vervullen randvoorwaarden in de overgangsperiode 2016 - 2020
STRATEGISCH

OPERATIONEEL

»» In de lijn van het Handvest.

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

Start meerjaren-thema gemeente /stad rond 1ste
invalshoek

Start meerjaren-thema gemeente /stad rond 2de
invalshoek

Start meerjaren-thema gemeente /stad rond 3de
invalshoek

Inleidende nota uitschrijven - zie vooraf

-

-

-

• 5.2 Output-gericht werken met verifieerbare
en haalbare doelstellingen per medewerker

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

• 5.3 Protocol rond samenstelling, voorzitterschap, mandaat 3 voorzitters om agendasetting te doen vanuit het regiovoorzittersoverleg.

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

Later te concretiseren

• 5.4 Regionale personeelsploegen integreren
in één team

Stafvergaderingen / werkgroepen / operationeel
overleg / brainstormsessies

Stafvergaderingen / werkgroepen / operationeel
overleg / brainstormsessies

Stafvergaderingen / werkgroepen / operationeel
overleg / brainstormsessies

Stafvergaderingen / werkgroepen / operationeel
overleg / brainstormsessies

»» gezamenlijke overlegmomenten

Start op 01.09.2016 met 1 dag per week in ‘t Kadehuis voor W&D

Start op 01.09.2017 met 2 dagen per week in ‘t
Kadehuis voor W&D

Optimalisatie

-

»» Inzetten groeipad om de professionele medewerkers uit Waas & Dender 2 dagen per week
te laten ‘opereren’ vanuit ‘t Kadehuis

Start plug-In werk- en overlegplek
ZOVL: Aalst en Oudenaarde
G-E: Eeklo

Optimalisatie

Optimalisatie

-

Uitklaren in het werkjaar 2016-2017

-

-

-

• Aanzet tot gecoördineerde communicatiestrategie
rond diverse communicatiekanalen met ledenblad
Visie als pilootproject

Later te concretiseren

Later te concretiseren

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

Volgende punten willen we gerealiseerd
zien tegen het einde van de overgangsfase:
• Werken met een meerjaren-beleidsplan
/ jaarplan / actieplan
(provinciaal / regionaal).

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

• 5.1 Vastleggen provinciaal beleidsplan op
4 jaar. Vanaf 2017 werken met een meerjaren-thema dat verfijnd wordt in 3 jaarthema’s.
Opmaken van jaaractieplannen.

»» In dialoog met de partnerorganisaties

Afronden meerjaren-thema ‘sterke buurt’ (2013-2017)
Goedkeuren meerjaren-thema rond ‘gemeente/stad’
(2017-2020)

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

DORPEN, GEMEENTEN EN STEDEN
VERBINDEN

»» met inspraak van onderuit.
• Uittekenen en duiden bestuurlijk kader.
»» In de lijn van het Handvest.
»» Vertrekkend vanuit de 3 regio’s die
autonoom zelfstandig bepalen hoe ze
zich structureren en organiseren
»» met een afsprakenkader rond Kern
en PBC.
• Uittekenen personeelsorganogram.
• De professionele medewerkers van
beweging.net Oost-Vlaanderen vormen
één goed geolied en dynamisch team.
• Provinciaal budget, opvolging en controle voor provinciaal beleidsplan en
jaaractieplannen.
• Definiëren begrippenkader (zones,
bewegingspunten, engagement, …).
• Grotere synergie en samenhorigheid
• Streven naar vergaande samenwerking
met partnerorganisaties m.b.t. pooling
van staf- en educatieve medewerkers.
• Voortdurend sociaal innoveren.
• Iedereen een stem geven dankzij
netwerken op alle niveaus.

• 5.5 Hanteren van uniform begrippenkader

• Iedereen is mede-eigenaar.

Verankeren in beleidsplan

• Beweging.academie mee vorm geven,
ondersteunen en uitwerken.
»» Stimulansen geven tot nadenken en
het vormen van een kritische mening
en brede visie.
»» Vormingsaanbod voor mandatarissen
en niet-mandatarissen

• 5.6 Naar een meer gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van volgende domeinen op
provinciaal niveau: communicatie / zingeving /
vorming / begeleiding en coaching

Aanzet tot gecoördineerde communicatiestrategie
rond diverse communicatiekanalen met ledenblad
Visie als pilootproject
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Zone-indeling voor regio MVL en regio Waas & Dender

Hoe aanwezig zijn in de gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen als beweging.net?
3 soorten bewegingsaanwezigheid in gemeenten / steden om op een ‘volwaardige en gestructureerde’ manier bezig te zijn.

»» Zone 1: Aalter, Assenede, Knesselaere, Maldegem, Kaprijke,
Sint-Laureins, Nevele, Waarschoot, Zomergem - 9 gemeenten
»» Zone 2: Evergem, Destelbergen, Lovendegem, Melle, Merelbeke,
Oosterzele - 6 gemeenten + 5 lokale bewegingspunten
»» Zone 3: Gent, Eeklo - 1 grootstad + 1 stad + 9 lokale bewegingspunten
»» Zone 4: Deinze, Zulte, De Pinte, Gavere, Nazareth, Sint-Martens-Latem
1 stad + 5 gemeenten + 7 lokale bewegingspunten
»» Zone 5: Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke, Zelzate, Herzele, SintLievens-Houtem, Zottegem - 1 stad + 6 gemeenten

• bewegingspunt
»» Een ‘volwaardig’ bewegingspunt anno 2020
bestaat uit geïnteresseerde vrijwilligers die
-- zich willen engageren namens beweging.net;
-- bereid zijn te handelen conform de missie en
visie van beweging.net;
-- zich willen inzetten voor de opdrachten in het
meerjaren-beleidsplan.
»» Ze hebben als doel:

»» Zone 6: Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem,
Zingem, Brakel, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Ronse
2 steden + 8 gemeenten

-- een forum en ondersteuning te bieden aan de
partnerorganisaties en/of

»» Zone 7: Aalst, Erpe-Mere, Lede, Denderleeuw, Haaltert, Ninove,
Geraardsbergen, Lierde - 3 steden + 5 gemeenten

-- resultaatgerichte projecten en acties op te
zetten en uit te voeren (actiegericht, impact-gedreven, themagedreven) en/of

»» Zone 8: Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke,
Wetteren, Wichelen, Zele - 1 stad + 8 gemeenten
»» Zone 9: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas,
Stekene, Temse, Waasmunster - 2 steden + 6 gemeenten

• bewegingsantenne
»» Een bewegingsantenne is een aanspreekpunt van
een of meer contactpersonen;
»» waarop men zich als bewegingspunt en/of alternatieve werking en/of regio kan beroepen;
»» voor het verkrijgen van beleids- en bewegingsinformatie en/of;
»» voor het opzetten van een actie in een bepaalde
(deel)gemeente.

• bewegingsalternatief
»» Een alternatieve werking bestaat uit een aantal sociaal geëngageerde mensen die
-- zich willen engageren namens beweging.net;
-- bereid zijn te experimenteren binnen het kader van de missie en visie van beweging.net;
-- zich willen inzetten voor al dan niet zelf gekozen projecten die kaderen binnen de missie
en visie van beweging.net.
»» Ze hebben tot doel
-- een sociale stroming op gang te brengen en/of
-- te experimenteren met nieuwe werkvormen en/of
-- het vrijwillig engagement in de kijker te plaatsen en/of
-- beweging.net een gezicht te geven in de gemeente.

-- zoveel als mogelijk en wenselijk samen te
werken met zowel interne als externe partners
en/of
-- te streven naar duurzame resultaten door acties
in te passen in een proces.
»» Vanuit groepsdynamica hechten we belang aan
-- de groepssamenstelling: minimum betrokkenheid van partnerorganisatie(s) van vrijwilligers
per gemeente;
-- minimaal drie initiatieven per jaar;
-- heldere doelstelling(-en) op korte en middellange termijn;
-- het initiatiefnemend vermogen optrekken;
-- actief aanspreken van mensen.
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Provinciaal beleidsplan beweging.net Oost-Vlaanderen 2016 - 2020
Definities bestuurlijk kader

• Commisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO):
-- zie voor samenstelling, doelstelling, werking, enz. goedgekeurde projectfiche PBC
dd. 14.10.2015

• Provinciale Bewegingscommissie:
»» De Provinciale Bewegingscommissie fungeert als een platform van beweging.net
Oost-Vlaanderen voor:
-- uitwisseling van ideeën en overleg rond basiswerking;
-- het op elkaar afstemmen van initiatieven;
-- het zoeken naar samenwerkingsopportuniteiten;
-- de vertaling van het provinciaal jaarplan naar concrete haalbare en gedragen provinciale
initiatieven;
-- de opvolging van de gezamenlijke afspraken in het kader van de uitrol van het provinciaal
jaarplan.
»» Ze heeft als opdracht:
-- het mee helpen samenstellen van een jaaractieplan en jaardoelen;
-- het opvolgen van de uitvoering ervan;
-- synergie stimuleren;
-- suggesties voor gezamenlijke initiatieven formuleren;
-- gedeelde verantwoordelijkheid opnemen (bv. beweging.academie, week van de vrijwilliger,
…) van de bewegingscommissie.
Voor een goede werking van deze commissie is het van belang dat de afgevaardigden een
mandaat hebben vanuit hun organistatie én dat ze ruimer kunnen denken dan hun eigen
organisatie.

• Provinciaal Bestuurscomité (PBC):
»» Conform de statuten via artikel 18 van vzw
Beweging werd in de provincie Oost-Vlaanderen een Provinciaal Bestuurscomité (PBC)
opgericht. Het Provinciaal Bestuurscomité
legt de algemene provinciale strategische opties vast voor de provinciale werking van het
provinciaal jaaractieplan. De bevoegdheden
van het PBC worden toegewezen via artikel
19 van hogergenoemde statuten.
»» De samenstelling, vanaf zijn ontstaan in september 2014, is als volgt vastgesteld:
-- Sociaal-economische Partnerorganisaties:
1 mandaat per partnerorganisatie
-- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 1 mandaat per partnerorganisatie
-- Regio’s beweging.net: 2 mandaten per regio [aan te duiden door hun respectievelijk
regiobestuur]
-- Socio-culturele partnerorganisaties: 2
mandaten [aan te duiden in onderling overleg tussen de 10 partnerorganisaties én bij
consensus].
»» Alle (7) gemandateerden, met uitzondering
van de (6) gemandateerden uit de regio’s
beweging.net, hebben per mandaat 1 stem.
De regio’s beweging.net hebben 1 stem, doch
2 mandaten in de Provinicale Kern. Er kunnen
steeds mensen genodigd worden met adviserende stem.

• Provinciale Kern
»» In de schoot van het Provinciaal Bestuurscomité wordt een Kerngroep geïnstalleerd die
de inhoudelijke voorbereiding en de agendasetting van het Provinciaal Bestuurscomité
voor haar rekening neemt.
»» De Provinciale Kern zal voorbereid worden
(i.c. agendasetting, inhoudelijke uitwerking
van agendapunten, financiën, budget, enz.)
door het Provinciaal regiovoorzittersoverleg. De Provinciale Kern komt, behoudens
enventuele noodzakelijke noodwendigheden,
minstens 3 keer per werkjaar bijeen.
»» De samenstelling, vanaf zijn ontstaan in september 2014, is als volgt vastgesteld;
-- Sociaal-economische Partnerorganisaties:
1 mandaat per partnerorganisatie
-- Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 1 mandaat per partneroraganisatie
-- Regio’s beweging.net: 2 mandaten per
regio [aan te duiden in onderling overleg
tussen de 10 partnerorganisaties én bij
consensus].
»» Alle (7) gemandateerden, met uitzondering
van de (6) gemandateerden uit de regio’s
beweging.net, hebben per mandaat 1 stem.
De regio’s beweging.net hebben 1 stem, doch
2 mandaten in de Provinciale Kern.

• Provinciaal regiovoorzittersoverleg:
»» Dit beleidsvoorbereidend orgaan, samengesteld uit de 3 regiovoorzitters, 2 regiosecretarissen en de operationeel coördinator,
bereiden gezamenlijk de Provinciale Kern en
het Provinciaal Bestuurscomité voor.
Dit overlegforum, in het leven geroepen in
januari 2016, staat het operationeel leidinggevend team bij in de inhoudelijke voorbereiding
en de agendasetting van de Provinciale Kern
en het Provinciaal Bestuurscomité.
»» Dit beleidsvoorbereidend orgaan zorgt voor
draagvlak van de door het operationeel leidinggevend team genomen -tussentijdse en
noodzakelijke - (beleids-)beslissingen.

• Provinciaal Zingevingscomité:
• Een actuele gedragen vertaling geven van
onze christelijke inspiratie a.d.h.v. concrete
initiatieven is de kernopdracht van het
Provinciaal Zingevingscomité, waaraan elke
partnerorganisatie actief participeert.

• Politiek Comité beweging.net
Oost-Vlaanderen:
»» Zie voor samenstelling, doelstelling, werking,
enz. het goedgekeurd reglement in de regiobesturen tijdens het werkjaar 2013 - 2014

»» Hierdoor kan:
-- de vergaderfrequentie van de Provinciale
Kern aangepast (verminderd) worden;
-- de agendasetting van de provinciale Kern en
PBC ‘meer inhoudelijke diepgang’ krijgen;
-- het mede-betrokkenheid creëren rond het
‘provinciaal-verhaal’ bij de drie regiovoorzitters en hun regio dat op zijn beurt dan
weer kan uitstralen naar de werking van de
Provinciale Kern en het PBC.
»» Er kunnen steeds mensen genodigd worden
met adviserende stem.
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