Provinciaal beleidsplan beweging.net Oost-Vlaanderen 2016 - 2020
Provinciaal jaaractieplan I Regionaal jaaractieplan MVL I Regionaal jaaractieplan W&D

1. Netwerkgedreven werken
STRATEGISCH

jaaractieplan 2016 - 2017

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT
• 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.

»» Bewegingscommisie (minimum 3 x per jaar)

13.10.2016

15.12.2016

20.03.2017

»» Politiek comité (minimum 3 x per jaar)

07.09.2016

15.11.2016

07.02.2017

»» Regiobesturen

13.09.2016 (GE)

13.12.2016 (GE)
13.12.2016 (W&D)

21.03.2017 (ZOVL) - 25.04.2017 (GE) - 26.04.2017 (ZOVL) - 13.06.2017 (GE) - 14.06.2017 (ZOVL)
14.03.2017 (W&D) - 09.05.2017 (W&D) - 13.06.2017 (W&D)

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

22.03.2016
07.10.2016
23.09.2016

17.05.2016 (reserve)
10.03.2017
15.12.2016

21.06.2017
09.06.2017
24.02.2017

• 1.2 Ontmoetingskansen bieden
»» Zingevingscomité (minimum 2 x per jaar).

17.10.2016 (comité)

»» Initiatieven zingevingscomité

Vastenbezinning & solidariteitsmaal - 21.03.2017 (Gent I) + 23.03.2017 (Gent II)

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

20.10.2016 (MVL)
n.b.t. (W&D)

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

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

01.02.2017 (Zingevingsavond)
Solidariteitsmaal - 30.03.2017 (ZOVL)

Solidariteitsmaal - n.t.b. (W&D)

08.12.2016 (“125 jaar ACW” - Stijn Knuts)
januari 2017 (“mobiliteits- en circulatieplan” - ambtenaar Stad Gent)
februari 2017 - Speeddate professionele medewerkers basiswerk
20.04.2017 - Dag van de huisbewaarders

Project Airbezen:
Lanceerweekend: 25.03.2017 + 26.03.2017
Plukdagen: 20.06.2017 + 21.06.2017

Info avonden ‘Fijn stof’ i.s.m. CM
voorjaar 2017 - CM is trekker: preventie & gezondheid
najaar 2017 - beweging.net is trekker: impactgedreven werken

(vervolg op volgende pagina)
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1. Netwerkgedreven werken
STRATEGISCH

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

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

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 Gezamenlijke project(-en) opzetten om
de belangen van de partnerorganisatie(s) te
borgen

12.10.2016 - Welzijnszorg: medewerking Startavond

Werkgroep woon/zorgcentra i.s.m. CM MVL

»» Op vlak van beweging maken
»» Op inhoudelijk vlak
»» Op vlak van de werking

17.10.2016 - Werelddag ‘Verzet tegen armoede’
Beweging van mensen met laag inkomen
en kinderen
SHM Volkshaard: Evergem, Lochristi, Mariakerke (Gent)
SHM Vlaamse Ardennen: Maarkedal
SHM Merelbeekse Sociale Woningen: Merelbeke
SHM Denderstreek (o.v.)

16.02.2017 - Startdag WS
april / mei 2017 - Lentecampagne WS

Praatcafé over ‘Ouder worden in de gemeente’ i.s.m.
CM, Familiehulp, Samana, OKRA
• 12.10.2016 (Eeklo)
• 22.10.2016 (Wortegem-Petegem)
• 22.11.2016 (Brakel)

• 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.

• 1.5 Ontmoeting met (ruimer) netwerk

29.09.2016 - Prijsuitreiking vakantiekiekjes
03/04.09.2016 - Vredesfeesten Sint-Niklaas i.s.m.
OKRA + WS

03.01.2017 - Nieuwjaarsreceptie Oudenaarde
05.01.2017 - Nieuwjaarsreceptie Gent

24.05.2017 - RENO 2017 / Rerum Novarum Gent èn Ninove

19.04.2017 - Rerum Croissarum Gent
20.04.2017 - Rerum Croissarum Aalst
21.04.2017 - Rerum Croissarum Oudenaarde
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STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

• 2.1 (Structureel) overleg en ontmoeting

Commissie MVO: n.t.b.

»» Commissie MVO (Zie projectfiche PBC
dd.14.10.2015)

Communicatie rond MVO:
• 25.11.2016 (MVL) - n.t.b. (W&D) - Extra blz. ledenblad Visie
• “Fairtrad +” i.s.m. VDK Spaarbank en organisatie Fairtrade
• Experiment Direct mail: beleidsdossier Fairtrade + ~ Mandatarissen
• april 2017 (GE) - Extra blz ledenblad Visie

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

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

20.04.2017 (o.v.)- Oost-Vlaams Netwerkevenement
i.s.m. VDK Spaarbank (cel B&O) » thema “corporate
gouvernance” bv. i.s.m. Hefboom

Netwerkevenement: Klanten B&O i.s.m. VDK
Spaarbank
Netwerkevenement: Retail klanten (jonge gezinnen) i.s.m. VDK Spaarbank
Netwerkevenement: i.s.m. SHM Volkshaard en VDK
Spaarbank

Netwerkevenementen (ingebed in de vrijwilligersavonden)
• 30.11.2016 (Sleidinge) - VDK-kantoor Evergem
• 01.12.2016 (Aalter) - VDK-kantoor Aalter
• 02.12.2016 (Gent) - Alle VDK-kantoren regio Gent - Eeklo exl. Sleidinge, Aalter
• 16.01.2017 (Lede) - VDK-kantoren Herzele, Brakel, Aalst
• 18.01.2017 (Oudenaarde) - VDK-kantoren Oudenaarde, Erpe-Mere, Zottegem

• Service en dienstverlening en
informatieverstrekking kan zowel gratis
als betalend zijn.
• 2.3 Gezamenlijke projecten opzetten om
nieuwe doelgroep(-en) te bereiken en/of product(-en) en dienst(-en) in de kijker te zetten.

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

Procura Kraamzorgactie VDK Spaarbank i.s.m.
Familiehulp
14.09.2016 - 17.10.2016 - 16.11.2016
Dienstbetoon studietoelagen i.s.m. ACV

10.06.2017 - Kindernamiddag i.s.m. VDK Spaarbank
Bewonersparticipatie i.s.m. SHM Volkshaard
Bewonersparticipatie i.s.m. SHM Vlaamse Ardennen
Bewonersparticipatie i.s.m. SHM Merelbeekse Sociale Wongingen
Bewonersparticipatie i.s.m. SHM Denderstreek (o.v.)
‘Take a break-acties’ i.s.m. VDK Spaarbank, CM MVL, Kazou, ACV Enter

Nov. / dec. 2016 - Filmvoorstelling i.s.m. ACV, Welzijnszorg, Artevelde
Hogeschool
09.03.2017 - Filmvoorstelling i.s.m. Kazou, KAJ
april 2017 - Havenloop i.s.m. VDK Spaarbank
mei 2017 - Watersportbaanloop i.s.m. VDK Spaarbank

Regelmatige communicatie in ledenblad Visie
Presenteren werkingscijfers in Kern / PBC
Verdere bekendmaking bij partnerorganisaties en derden
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3. Impactgedreven werken in het kader van de fundamentele doelstellingen
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STRATEGISCH

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

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.

• 3.1 (Structureel) overleg en ontmoeting
»» Provinciaal Politiek Comité (minstens 3 per jaar)
»» Overleg burgemeesters en OCMW-voorzitters
»» Collegagroepen

• 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.

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

Voorbereidingen CD&V congres:
17.05.2016 - politiek comité
24.09.2016 - provinciaal CD&V congres
Later te concretiseren

07.09.2016 - politiek comité
15.11.2016 - politiek comité
07.02.2017 - politiek comité
07.09.2016 - Inkanteling OCMW in
gemeente Cindy Franssen
Politieke foto per gemeente / stad

04.10.2016 - burgemeesters- &
OCMW-voorzittersoverleg
03.11.2016 - burgemeestersoverleg (W&D)
06.04.2017 - burgemeestersoverleg (W&D)

18.03.2017 - trefmoment mandatarissen (W&D)

Beleidsdossier ‘Fairtrade +’ i.s.m. organisatie Fairtrade

Lanceermoment was:
Treflunch incl. video
21.05.2016 (Waarschoot)
28.05.2016 (Zottegem)

uitdiepen en verdere uitrol van het beleidsdossier Fairtrade + in gemeenten en steden

Beleidsdossier ‘Fijn stof’ i.s.m. CM

n.t.b. - “ouderenzorg in de gemeente’ i.s.m. CM, OKRA, Samana, Familiehulp
04.10.2016 - vorming CM-medewerkers rond ouderenzorg in de gemeente (W&D)
beleidsdossier ‘Ruimte voor verenigingen’

december 2017 - treflunch mandatarissen (MVL)

Inspelen op de actualiteit

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

• Gemeenschappelijke politieke standpunten formuleren van de Beweging.

13.09.2016 - dagelijks bestuur MVL
18.10.2016 - dagelijks bestuur MVL
22.11.2016 - dagelijks bestuur MVL
13.12.2016 - dagelijks bestuur MVL
17.01.2017 - dagelijks bestuur MVL
21.02.2017 - dagelijks bestuur MVL
16.05.2017 - dagelijks bestuur MVL

21.03.2017 - dagelijks bestuur Gent-Eeklo
04.04.2017 - dagelijks bestuur Gent-Eeklo
13.06.2017 - dagelijks bestuur Gent-Eeklo

21.03.2017 - dagelijks bestuur ZOVL (vooraf Bestuur)
26.04.2017 - dagelijks bestuur ZOVL (vooraf Bestuur)
14.06.2017 - dagelijks bestuur ZOVL

13.09.2016 - bestuur Gent-Eeklo
13.12.2016 - bestuur Gent-Eeklo
25.04.2017 - bestuur Gent-Eeklo
13.06.2017 - bestuur Gent-Eeklo

21.03.2017 - bestuur ZOVL
26.04.2017 - bestuur ZOVL

13.09.2016 - dagelijks bestuur W&D
11.10.2016 - dagelijks bestuur W&D
08.11.2016 - dagelijks bestuur W&D
13.12.2016 - dagelijks bestuur + regio-overleg W&D
10.01.2017 - dagelijks bestuur W&D
14.02.2017 - dagelijks bestuur W&D
14.03.2017 - dagelijks bestuur + regio-overleg W&D
11 of 27.04.2017 - dagelijks bestuur W&D
09.05.2017 - dagelijks bestuur + regio-overleg W&D
13.06.2017 - dagelijks bestuur + regio-overleg W&D

(vervolg op volgende pagina)
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STRATEGISCH

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

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.

• 3.4 Dialoog en debat aangaan met een breed
publiek

• 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.

Thema-avonden:
• 06.10.2016 - ‘Rapport Kinderarmoede’ met Cindy Franssen

• 22.12.2016 - ‘Rapport Kinderarmoede’ - n.t.b.

• voorjaar 2017 - ‘Iedereen racist’ met Alain Van Hiel

• 22.02.2017 - ‘Sociale cohesie’ - n.t.b.

• 3.5 Inhoudelijke vorming geven en ondersteuning bieden

Voorbereiden vormingstraject nieuwe kandidaten i.s.m. beweging.academie

• 3.6 Ontwikkelen van een scoutinginstrument

Later te concretiseren i.s.m. partnerorganisaties

• 3.7 Werken met een engagementsverklaring

Actualiseren engagementsverklaring:
• 10.06.2016 - participatie nationale werkgroep

• Mensen afvaardigen naar relevante
advies-, inspraak-, beleids- en
beheersorganen.
• Actief participeren in netwerken en
waar nodig zelf netwerken uitbouwen
ten voordele van het netwerk.

Traject met ACV centrales / interprofessionele werking en CD&V-parlementsleden van beweging.net

• 04.10.2016 - burgemeesters- & OCMW-voorzittersoverleg

• Overleg met jongeren (mandatarissen) beweging.net

• 3.8 Werken met een accentennota / prioriteitennota / beleidsnota

Halfwegevaluatie gemeentebeleid:

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

Concretiseren: mandaten goedkeuren van Johan De Roo, voorzitter politiek comité en Mario Pauwels, regiosecretaris : GE - 14.06.2016

• 30.09.2016 - Presentatie in ledenblad Visie via 4 extra blz.

• Gemeenschappelijke politieke standpunten formuleren van de Beweging.

JAP - 5

Provinciaal beleidsplan beweging.net Oost-Vlaanderen 2016 - 2020
Provinciaal jaaractieplan I Regionaal jaaractieplan MVL I Regionaal jaaractieplan W&D

4. Werken met vrijwilligers
STRATEGISCH

jaaractieplan 2016 - 2017

OPERATIONEEL

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT
• 4.1 Bewegingscommissie

13.10.2016 - Provinciale Bewegingscommissie

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

MVL: cf. brochure jaaractieplan
Bewegingsfoto’s van de gemeenten / steden

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

15.12.2016 - Provinciale Bewegingscommissie

20.03.2017 - Provinciale Bewegingscommissie

Acties i.h.k.v. ‘Gezonde en veilige buurt’:

Acties i.h.k.v. ‘Veiligheid en verkeer’:

Acties i.h.k.v. ‘Sociale cohesie’:

Project Airbezen:

• ‘Veilig naar school’ - schilderwedstrijd

• ‘Fantastische buurt’- deurhanger

• 25.03.2017 + 26.03.2017 - Lanceerweekend

• ‘Ontrol een zebrapad’

• ‘Wijkkruidentuin’

• 20.06.2017 + 21.06.2017 - Plukdagen

• ‘Graag traag’

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.
• Kansen creëren om engagement op te
nemen met bijzondere aandacht voor
specifieke doelgroepen.

• Volg de rolstoel’
• ‘Laat het niet spaak lopen’

• 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.
• Groepsverbondenheid creëren (= wij
beweging.net).

15.09.2016 - Startavond Aalst
20.09.2016 - Startavond Oudenaarde
22.09.2016 - Startavond W&D
27.09.2016 - Startavond Deinze
28.09.2016 - Startavond Waarschoot

16.02.2017 - Prikkelgesprekken (1)
18.02.2017 - Prikkelgesprekken (2)
23.02.2017 - Prikkelgesprekken (3)
25.02.2017 - Prikkelgesprekken (4)
06.03.2017 - Prikkelgesprekken zone Dendermonde
09.03.2017 - Prikkelgesprekken (5)
11.03.2017 - Prikkelgesprekken (6)
13.03.2017 - Prikkelgesprekken zone Sint-Niklaas

(vervolg op volgende pagina)
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JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

STERKE / GEZONDE & VEILIGE BUURT

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

• 4.5 Vormingsinitiatieven

Via beweging.academie

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

• Zone-indeling voor MVL en Waas & Dender:

13.10.2016 - Vormingstraject ‘Verkleuring v.d. kieslijsten’ i.s.m. IC

• 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.

»» 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, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem - 1 stad + 6 gemeenten
»» Zone 6: Kluisbergen, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zingem, Brakel, Horebeke, Maarkedal, Zwalm, Ronse - 2 steden + 8 gemeenten
»» Zone 7: Aalst, Erpe-Mere, Lede, Denderleeuw, Haaltert, Ninove, Geraardsbergen, Lierde - 3 steden + 5 gemeenten

• Mensen sterker maken en vormen
om zelf initiatief te kunnen nemen en
processen te kunnen opzetten.

»» 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

• Efficiënt en adequaat begeleiden en
ondersteunen van bewegingspunten en
vrijwilligers.

• Groepsverbondenheid creëren (= wij
beweging.net).

»» Zone 2: Evergem, Destelbergen, Lovendegem, Melle, Merelbeke, Oosterzele - 6 gemeenten + 5 lokale bewegingspunten
»» Zone 3: Gent, Eeklo - 1 grootstad + 1 stad + 9 lokale bewegingspunten

• Kansen creëren om engagement op te
nemen met bijzondere aandacht voor
specifieke doelgroepen.

• Maximaal samenwerken met intern en
extern netwerk.

»» Zone 1: Aalter, Assenede, Knesselaere, Maldegem, Kaprijke, Sint-Laureins, Nevele, Waarschoot, Zomergem - 9 gemeenten

• 4.7 Ontmoetingskansen bieden voor
vrijwilligers en het netwerk

08.09.2016 - Netwerkinitiatief Jongeren

30.11.2016 - Vrijwilligersavond Sleidinge

05.01.2017 - Nieuwjaarsreceptie Gent

01.12.2016 - Vrijwilligersavond Aalter

04.03.2017 - Vrijwilligersinitiatief i.h.k.v.
Week v.d. vrijwilligers W&D

02.12.2016 - Vrijwilligersavond Gent

24.05.2017 - RENO 2017 /Rerum Novarum
Gent èn Ninove
22, 23, 24.05.2017 - Rerum Novaruminitiatief W&D

16.01.2017 - Vrijwilligersavond Lede
30.11.2016 - Vrijwilligersavond Oudenaarde
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jaaractieplan 2016 - 2017

5. Te vervullen randvoorwaarden in de overgangsperiode 2016 - 2020

Provinciaal jaaractieplan I Regionaal jaaractieplan MVL I Regionaal jaaractieplan W&D

STRATEGISCH

JAARACTIEPLAN
2016 - 2017

OPERATIONEEL

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).
»» In de lijn van het Handvest.
»» In dialoog met de partnerorganisaties.
»» 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.

• Nog niet gestart • Verder te ontwikkelen • Doelstelling bereikt

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

Jaarthema: ‘Sterke buurt’ » ‘Gezonde en veilige
buurt’
Inleidende nota PBPOVL uitschrijven

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

Concretiseren: najaar 2016

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

Later te concretiseren

• 5.4 Regionale personeelsploegen integreren
in één team

18.08.2016 - Provinciale stafvergadering
30.08.2016 - Provinciale stafvergadering
25.10.2016 - Provinciale stafvergadering
24.01.2017 - Provinciale stafvergadering
28.03.2017 - Provinciale stafvergadering
30.05.2017 - Provinciale stafvergadering
27.06.2017 - Provinciale stafvergadering

»» gezamenlijke overlegmomenten

• Definiëren begrippenkader (zones,
bewegingspunten, engagement, …).

Start meerjaren-thema rond gemeente /stad
Werktitel: ‘Dorpen, gemeenten en steden verbinden’

27.09.2016 - Stafvergadering MVL + staf W&D
29.11.2016 - Stafvergadering MVL + staf W&D
04.01.2017 - Stafvergadering MVL + staf W&D
21.02.2017 - Stafvergadering MVL + staf W&D
25.04.2017 - Stafvergadering MVL + staf W&D

28.08.2016 - Operationeel overleg LT
02.09.2016 - Operationeel overleg LT
23.09.2016 - Operationeel overleg LT
07.10.2016 - Operationeel overleg LT
04.11.2016 - Operationeel overleg LT
02.12.2016 - Operationeel overleg LT

20.12.2016 - Brainstormsessie I
17.01.2017 - Brainstormsessie II
11.05.2017 - Programmatiedag

• Grotere synergie en samenhorigheid.
• Streven naar vergaande samenwerking
met partnerorganisaties m.b.t. pooling
van staf- en educatieve medewerkers.
• Voortdurend sociaal innoveren.

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

• Iedereen een stem geven dankzij
netwerken op alle niveaus.

Medewerkers Waas & Dender:
vanaf 01.09.2016 - 1 dag per werkweek op donderdag - stafmedewerkers
vanaf 01.09.2016 - 1 dag per werkweek op donderdag - leidinggevende
vanaf 01.09.2016 - ~ nvt - administratief medewerkers

Plug-in en werk- / overlegplek medewerkers MVL:
vanaf 01.05.2016 - Aalst Familiehulp vzw
vanaf 01.01.2016 - Oudenaarde CM MVL
vanaf 01.09.2016 - Eeklo CM MVL

• Iedereen is mede-eigenaar.
• 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.

• 5.5 Hanteren van uniform begrippenkader

Uitklaren en verankeren in beleidsplan

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

• Pilootproject ledenblad Visie: later te concretiseren

• Gecoördineerde communicatiestrategie b.magazine (bestuursleden & personeelsleden MVL)

• Actualiseren digitale Nieuwsbrief

• B.magazine uitrollen in de regio ZOVL
• Website, facebook, twitter uniformiseren in functie van regio MVL
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