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W
at doe je als grootste vrouwenorganisatie in Vlaanderen als de leden

niet meer lijken warm te lopen? Wanneer de samenleving zo

geëvolueerd is dat mensen de invulling van hun vrije tijd bij elkaar

‘shoppen’ en daarvoor niet meer zoals vroeger hun hele leven bij dezelfde

organisatie blijven. Hoe ga je om met beleidsmakers die vinden dat verenigingen

zoals KAV vreselijk oubollig en niet meer van deze tijd zijn en de subsidies dus

veeleer naar nieuwe experimenten doorsluizen?

Wat doe je met de vaststelling dat mensen

moe en overvraagd lijken en dus niet meer

voor om het even wat hun huis willen uit

komen? Hoe kun je blijven geloven in het

belang van je organisatie als je moet aankij-

ken tegen een groeiend ledenverlies? Welk

antwoord kun je verzinnen als er gezegd

wordt dat de emancipatiestrijd nu echt wel

voorbij is: vrouwen hebben in alles gelijke

rechten, dus wat zitten ze nu nog te zagen?

Hoe reageer je als je bestempeld wordt als een

verouderd clubje waar een aantal vrouwen

niets beters weet te verzinnen dan koffie

drinken, kletsen en misschien wat naaien en

koken? En vooral, wat doe je als ook je eigen

beroepskrachten en vrijwilligers het allemaal

niet meer zo goed zien zitten?

Twee mogelijkheden heb je dan: in een hoek-

je gaan zitten, pruilen en zeggen dat het alle-

maal niet eerlijk is, ofwel resoluut recht staan,

geloven in jezelf en in je organisatie, beseffen

dat er veel werk aan de winkel is, beslissingen

nemen en er dan 100% voor gaan.

KAV had deze keuze en is er voor gegaan.

Zelfbeklag of halfslachtige oplossingen boden

geen uitweg. Alleen een grondige aanpak zou

kansen geven om de vele en grote problemen

die er voor KAV waren aan te pakken. Hoog

tijd dus voor een grondige herstructurering.

Het algemeen bestuur van KAV stelde in

maart 2001 een ‘toekomstmanagementteam’

samen: een groep van vijf vrouwen die op

basis van hun ervaring en deskundigheid vol-

doende vrouwkracht en kwaliteiten in huis

hadden om KAV op nieuwe sporen te zetten.

Het waren:

- Miette Pernot, ACW-secretaris van het ver-

bond Antwerpen;

- Riet Van Cleuvenbergen, Vlaams

Parlementslid en actief als vrijwilligster in

KAV;

- Leen Van den Neste, hoofd boekhouding en

audit ARCO;

- Renée Weissbach, interimmanager, samen-

werkend met het Executive Temporary

Management van Ernst &Young

onder leiding van Diane Van den Abbeele,

algemeen voorzitster van KAV.

Over de werking van dit team en de moeilijk-

heden en kansen van een dergelijke herstruc-
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turering hadden we een lang en

boeiend gesprek met Miette

Pernot. Zij blikt tevreden, maar

met de nodige kritische zin terug

op een boeiend jaar waarin KAV

haar agenda voor een niet onbe-

langrijk stuk bepaald heeft.

WAT LIEP ER FOUT?

De problemen binnen KAV dateren zeker niet

van vorig jaar. Een hele tijd al wezen bepaal-

de zaken op een duidelijke crisis. Er was voor-

eerst het dalend ledenaantal, wat onvermij-

delijk ook zijn invloed heeft op de inkomsten

van een ledenbeweging zoals KAV. Het minis-

terie van Cultuur schroefde de subsidies

gevoelig terug en de nieuwe decreten beloof-

den ook niet veel goeds voor de grote lande-

lijke sociaal-culturele verenigingen. Voeg

daarbij het telkens weer afhaken van een

aantal bekwame professionele krachten en

het feit dat ook de eindverantwoordelijken

binnen KAV zelf weg gingen of bedankt wer-

den voor bewezen diensten. Een hoop pro-

blemen die niet meteen voor een dynamische

sfeer zorgen of geloof in de zinvolheid en de

toekomst van KAV. Vrijwilligers en beroeps-

krachten zagen het allemaal niet meer zo

goed zitten, de fut was er duidelijk uit.

Uiteraard werd er vroeger ook reeds gepoogd

die problemen te ondervangen: verdere pro-

vincialisering, afslanking van het aantal

beroepskrachten via ondermeer het brugpen-

sioen, hard nadenken en werken rond de

vraag of KAV nog wel bezig was met de din-

gen waarmee ze zou moeten bezig zijn: spe-

len we nog mee in de samenleving? Hebben

we nog wel een goed product in huis en hoe

kunnen we dat beter aan de vrouw brengen?

Hoe kunnen we nieuwe en jonge leden

betrekken bij onze werking?

Hoe hard er ook aan gewerkt

werd, het tij leek maar niet te

willen keren. Leden bleven afha-

ken, en werken als vrijwilligster

of beroepskracht bij KAV was

geen reden van trots meer. Het

‘wij-werken-samen-aan-een-

doel’-gevoel leek verder weg

dan ooit.

In het voorjaar van 2001 was er ondanks alle

onduidelijkheden voor iedereen alvast één

zaak heel helder: er moet iets gebeuren, het

moet niet morgen maar nú gebeuren, er moet

iets anders dan tot heden gebeuren en voor-

al: het zal ook vrij grondig moeten gebeuren.

Het algemeen bestuur van KAV kwam samen,

keek en besliste: een grondige herdenking van

onze werking is levensnoodzakelijk, wil KAV

ook morgen nog geschiedenis en toekomst

schrijven.

TOEKOMSTMANAGEMENTTEAM

In het voorjaar van 2001 stelde het algemeen

bestuur van KAV het toekomstmanagement-

team samen. Het kreeg een duidelijke en

afgebakende opdracht mee:

- de voorwaarden creëren waaronder het

voortbestaan van KAV gewaarborgd wordt en

de nodige reserves voor een goede werking in

de toekomst beschikbaar blijven;

- een duidelijke mission statement voorberei-

den en opstellen, dat door het algemeen

bestuur van KAV goedgekeurd wordt, met

daarbij aansluitend een strategisch en finan-

cieel plan.

Het team kreeg van het algemeen bestuur het

vertrouwen en ook ruime bevoegdheden om

gedurende één jaar aan deze opdracht te

werken, waarna een evaluatie zou gebeuren.

In de praktijk betekende dit dat het team tij-
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Miette Pernot

KAV is een vereni-
ging waar vorming,
ontmoeting, zinge-
ving en belangen-
verdediging hand in
hand blijven gaan.
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dens dat jaar niet alleen de dagelijkse leiding

van KAV op zich nam, maar ook een duidelij-

ke toekomst voor KAV moest uittekenen. De

samenstelling ervan moest garant staan voor

die uitdaging. Leden van dit team zoals Riet

Van Cleuvenbergen en Diane Van den

Abbeele, die lange tijd in KAV meedraaiden,

verzekeren het behoud van waardevolle ele-

menten uit het verleden en de nodige impul-

sen voor een zinvolle en eigentijdse toekomst

voor KAV. Externen als Leen Van den Neste en

Renée Weissbach konden vanuit hun positie

als betrokken buitenstaanders de nodige vra-

gen stellen, wars van elke ‘eigen-organisatie-

blindheid’, die anders niet aan bod zouden

komen. Miette Pernot, ACW-secretaris die

bovendien KAV zeer goed kent, was duidelijk

een brugfiguur. 

Het toekomstmanagementteam werkte zeer

intens: wekelijkse vergaderingen, aangevuld

met de nodige overlegmomenten met alle

betrokken partijen, stonden garant voor een

strikte timing en een stevige sturing van het

herstructureringsproces.

Momenteel heeft dit team het grootste stuk

van de opdracht volbracht, maar blijft nog tot

de zomer ondersteunend werken.

De appreciatie van Miette Pernot over de

beslissing van het algemeen bestuur van KAV

en de opdracht van het team is positief: moe-

dig en tijdig. Men besefte dat hiermee voor

vrijwilligers en beroepskrachten een moeilijke

periode aanbrak, maar die levensnoodzakelijk

was voor de toekomst van KAV. Er kon niet

meer gewacht worden tot op een goeie dag de

wind uit de andere richting kwam waaien: er

moest hier en nu iets veranderen.

AANPAK

Een eerste belangrijke taak was de bevraging

van de fundamenten van KAV. De doelstellin-

gen, zoals tot heden door KAV geformuleerd,

werden bevestigd. KAV is en blijft een vrou-

wenorganisatie, gericht op de werknemers-

groep met extra aandacht voor de zwakkeren

in onze samenleving. De inbouw in het ACW

en de structuur van een ledenorganisatie ble-

ven behouden. Ook de inhoud van werken

werd opnieuw bevestigd: KAV is een vereni-

ging waar vorming, ontmoeting, zingeving en

belangenverdediging hand in hand blijven

gaan. De bevestiging van deze doelstellingen

en kernopdrachten van KAV betekenden

meteen ook een uitspreken van het geloof in

het belang van KAV voor onze samenleving

van nu en morgen.

Een tweede, moeilijke opdracht was het

opnieuw bekijken en optimaliseren van de

Miette Pernot, in het KAV-toekomstmanage-

mentteam een brugfiguur.
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structuren binnen KAV. Hier botste men op

een bedje waarin ook nogal wat andere orga-

nisaties ziek zijn: veel vergaderingen en werk-

groepen, overstructurering, onduidelijke

taakomschrijving van mensen… Hoewel

ongetwijfeld gebaseerd op een terechte

bekommernis voor democratie en de wil om

iedereen mee te betrekken in een besluitvor-

mingsproces, leidde dit tot een complete

onbestuurbaarheid. De besluitvorming was

zodanig georganiseerd dat, bij manier van

spreken, elk voorstel eerst de toets van een

rits werkgroepen moest doorstaan om daarna

nog eens uitgebreid in de verbonden bespro-

ken te worden, waarna een terugkoppeling

volgde naar het nationaal secretariaat.

Kortom, een kluwen van jewelste. Een voor-

stel, standpunt of invulling van een program-

ma moest veel te veel stappen doorlopen met

telkens opnieuw een sneuvelkans. Onmogelijk

om kort op de bal te spelen, de actualiteit te

volgen, laat staan om deftig beleid te voeren

of verantwoordelijkheid op te

nemen. Niemand geraakte nog

(wijs) uit de doolhof van wie

tegen welke termijn wat kon

beslissen. Met andere woorden,

een goedbedoelde maar uit de

hand gelopen vorm van basis-

democratie. De gevolgen zijn

voorspelbaar: ontevreden be-

roepskrachten en vrijwilligers,

mensen die afhaken, een niet

meer bloeiende organisatie die

ook op maatschappelijk terrein aan belang

inboet. En daarbovenop de vrijwilligers in de

plaatselijke afdelingen die zich afvragen hoe

het in godsnaam mogelijk is dat bepaalde

beslissingen een eeuwigheid lijken te duren.

Er werd gezocht naar de onderliggende oor-

zaken van deze onbestuurbaarheid en die

werden vooral gevonden in de bestaande sta-

tuten die een dynamische werking in de weg

stonden. Werk aan de winkel dus. De statuten

en het huishoudelijk reglement dienden her-

schreven. Hier werd veel belang aan gehecht

en dus ook de nodige tijd in geïnvesteerd.

Ondertussen zijn de nieuwe statuten en het

huishoudelijk reglement goedgekeurd. De

essentie ervan is dat er een duidelijk onder-

scheid wordt gemaakt tussen wie het beleid

bepaalt en wie het uitvoert.

Het uitstippelen van het beleid is vanaf nu

duidelijk een opdracht van de raad van

bestuur. Die bestaat uit vrijwilligers. Slechts

een drietal beroepskrachten maakt er deel

van uit. De raad van bestuur zet de pistes uit,

formuleert de doelstellingen en kiest de koers

die KAV moet varen.

Het in praktijk brengen van dit beleid in de

dagelijkse werking is een opdracht voor de

beroepskrachten. Het is de algemeen coördi-

nator van KAV (sinds 15 februari is dat Chris

Roeygens) die samen met een equipe van

nationale en provinciale coördi-

natoren instaat voor het opera-

tionaliseren van de beleidsbeslis-

singen. Dit alles gebeurt binnen

een afgesproken budget. De

band tussen beleidsbepaling en -

uitvoering wordt verzekerd door

de voorzitster en de algemeen

coördinator die in beide organen

zetelen. Laatstgenoemde verant-

woordt zich tevens tegenover de

raad van bestuur via een zoge-

naamde resultaatsverbintenis. Deze nieuwe

manier van werken geeft de vrijwilligers een

veel ruimere bevoegdheid dan vroeger inzake

beleidsbepaling. De raad van bestuur komt

minstens vijf maal per jaar samen.

Bijkomende vergaderingen hunnen gepland

worden indien noodzakelijk. Daartegenover is

bijvoorbeeld het personeelsbeleid nu heel

duidelijk een bevoegdheid van de professio-
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Miette Pernot

De nieuwe statuten
en het huishoude-
lijk reglement zijn
goedgekeurd. De
essentie ervan is
dat er een duidelijk
onderscheid wordt
gemaakt tussen wie
het beleid bepaalt
en wie het uitvoert.
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nelen. Deze duidelijkheid en afbakening van

bevoegdheden garandeert een betere

bestuurbaarheid.

Naast deze wijziging werden ook nog andere

maatregelen genomen. Zo is een aantal knel-

punten weggewerkt met het oog op de nieu-

we wetgeving inzake vzw’s. Ook de provincia-

lisering is nu ten volle doorgevoerd. De nog

bestaande steunpunten die bij een vroegere

herstructurering werden opgericht zijn ver-

dwenen. Daarmee samenhangend lopen er

ook enkele experimenten inzake thuiswerk in

de provincie Antwerpen. Zij worden na ver-

loop van tijd geëvalueerd en daarna eventu-

eel bevestigd of zelfs uitgebreid.

Ten slotte is nu reeds afgesproken dat alle

vrijwilligers om de vier jaar uitgenodigd wor-

den voor een groot congres. Geen saaie

bedoening met eindeloze uiteenzettingen;

veeleer moet het een groot feest worden

waar plaats is voor een terugblik en vooral

een vooruitblik naar nieuwe toekomst voor

KAV. Een inspiratiedag dus, die een hart onder

de riem betekent voor de vele vrijwilligers die

KAV rijk is. Hoe zo’n inspiratiedag er zal uit-

zien, is nu nog niet erg duidelijk, maar in elk

geval wordt het iets waar iedereen zich kan

aan optrekken en waarmee KAV ook op een

positieve manier in het nieuws

kan komen.

FOCUS OP PLAATSELIJKE

WERKING

Het opnieuw formuleren van de

doelstellingen en het uittekenen

van een nieuwe beleidsstructuur moeten de

grootste troef van KAV mogelijk maken: een

bloeiende werking. De afdelingswerking is

duidelijk de belangrijkste opdracht. Dit is

tegelijk onze kracht als KAV én een bekom-

mernis. Mensen aan de basis, onze vrijwilli-

gers ter plaatse moeten opnieuw enthousiast

zijn om zo anderen voor KAV warm te maken.

Hoewel een studiedienst, een ledenblad en

een vormingsprogramma levensnoodzakelijk

zijn, ligt de echte focus van de werking van

KAV ter plekke: ‘op het veld’. En hier knelt

meteen ook het schoentje. Door de proble-

men van de voorbijgaande jaren en door

allerhande maatschappelijke verschuivingen

is de fierheid om bij KAV te horen grotendeels

verloren gegaan. Velen, ook binnen KAV, von-

den dat we een beetje oubollig geworden

waren. Dat knelpunt is tegelijk een enorme

uitdaging. Het geloof in het belang van KAV

dient opnieuw opgekrikt. De overtuiging leeft

bij velen dat vrouwen altijd zullen blijven

samenkomen voor ontmoeting, vorming en

ontspanning. Dat is nu een fundamentele

behoefte en zal dat ook zo blijven. Om dit

mee te helpen waarmaken, zal de voornaam-

ste opdracht van de verbondelijke beroeps-

krachten liggen bij het begeleiden van de

afdelingswerking en het ondersteunen van

een goed draaiende bovenlokale werking. De

afdelingen spelen in op de behoeften van de

leden ter plaatse. Op bovenlokaal vlak kunnen

andere thema’s aan bod komen en daardoor

kunnen we ook een ruimer publiek aanspre-

ken. 

De focus op de plaatselijke wer-

king hield meteen ook in dat

maximaal uit de verbonden

werd weggehaald wat er door

de nieuwe manier van werken

niet meer in thuishoorde. Wie

bijvoorbeeld een KAV-publicatie

wenst te bestellen, moet hiervoor voortaan

via het nationaal secretariaat. Een afdeling

die op zoek is naar een lesgever voor een vor-

mingsavond belt voortaan ook naar Brussel.

De hele administratie is nu eveneens centraal
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Een facet dat we
zeker verder willen
stimuleren, is het
werken met alloch-
tonen.
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georganiseerd. Hoewel dit mis-

schien wat afstand geeft, biedt

dit toch meer voordelen: in een

grotere (nationale) ploeg is spe-

cialisatie meer mogelijk en als

een administratieve kracht tij-

delijk wegvalt wegens ziekte

kan dit beter opgevangen wer-

den. In een aantal verbonden

was er vroeger slechts één

administratieve kracht. Een

kwetsbare positie want als die uitviel, bete-

kende dit meteen een hele reorganisatie en

een pak administratief werk voor de educa-

tieve beroepskrachten die daardoor minder

tijd aan hun afdelingen konden besteden.

Ook het vormingsaanbod loopt nu onder een

grotere nationale sturing. 

Het benadrukken van de afdelingswerking en

het uitnodigen van de plaatselijke vrijwilligers

om mee enthousiast KAV te dragen, houdt

ook in dat een goed aanbod nodig is. Het ver-

sterken van wat goed is en het uitbouwen van

nieuwe pistes staan hierbij centraal. Wat goed

draait, mag en moet dus versterkt worden.

Het bepalen van deze accenten is, zoals

gezegd, een essentiële opdracht van de raad

van bestuur. Meteen mag dit aanbod ook wat

geld kosten, juist omdat men gelooft in de

waarde ervan. Voorbeelden hiervan zijn er

genoeg: denk maar aan de groeiende belang-

stelling voor reizen. Vrouwen reizen graag,

samen met andere vrouwen, dat aanbod zit

enorm in de lift. Iets gelijkaardigs is een

nieuw initiatief in samenwerking met

Intersoc: een zomervakantie in Zwitserland

voor alleenstaande vrouwen met kinderen. De

prijs is bewust laag gehouden om deze men-

sen de kans te bieden op een geslaagde

vakantie. Dat houdt in dat we er met KAV

bewust voor kiezen om hier zelf een extra

budget te voorzien. Een ander belangrijk

facet dat we zeker verder willen

stimuleren, is het werken met

allochtonen. Ook hier gaat het

om een bewuste keuze, hoewel

het vaak een evenwichtsoefe-

ning betreft. Geld dat je stopt in

de ene werking heb je niet meer

voorhanden voor iets anders. Het

bewaken van die evenwichten is

een belangrijke taak voor onze

beleidsvrijwilligers.

Naast het versterken van wat goed loopt,

blijft het een uitdaging om nieuwe dingen uit

te proberen. Er zijn nog tal van braakliggende

terreinen die we met KAV mee kunnen ont-

ginnen. Vrouwen doen bijvoorbeeld veel min-

der aan sport in clubverband dan mannen.

Het initiatief van enkele jaren geleden om

met een groep vrouwen te lopen volgens een

uitgedokterd schema was en blijft een groot

succes. Daar moeten we blijvend naar op zoek

gaan. Wat houdt vrouwen bezig? Met welke

initiatieven krijg je hen uit hun huis? In ons

aanbod kunnen we ook samenwerken met

andere organisaties die op sommige vlakken

meer kennis en ervaring hebben dan wij. Niet

alleen het behoud van wat er is, maar dus ook

het aanboren van nieuwe mogelijkheden

moet KAV jong en dynamisch houden. Die

vinger aan de pols houden, is de opdracht van

een aantal mensen van het nationaal secreta-

riaat. We leggen hier nu meer de nadruk op

dan vroeger. De voorstellen naar nieuwe pis-

tes worden voorgelegd aan de raad van

bestuur. Op basis van gesprek en discussie

daarrond kunnen nieuwe lijnen voor de toe-

komst uitgetekend worden.

Het zoeken van nieuwe pistes en het aantrek-

ken van nieuwe en jonge leden mag uiteraard

niet ten koste gaan van onze aandacht voor

de huidige en de oudere leden. Maar, geluk-
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Niemand geraakte
nog (wijs) uit de
doolhof van wie
tegen welke termijn
wat kon beslissen:
een goedbedoelde,
maar uit de hand
gelopen vorm van
basisdemocratie.
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kig, het ene hoeft het andere

niet uit te sluiten. Beide zijn

essentieel voor het voortbestaan

van KAV.

KOKEN KOST GELD

Uiteraard kan niet alles. Koken

kost geld, ook in KAV. Aangezien

de subsidies voor KAV de laatste jaren werden

teruggeschroefd, moeten we meer op zoek

gaan naar eigen inkomsten en zal er moeten

gekozen worden. Er dienen prioriteiten voor-

opgesteld. Initiatieven die in het verleden te

veel kostten en niet door de raad van bestuur

als prioriteit zijn vastgelegd, zullen moeten

sneuvelen. Dat is niet altijd een leuke mede-

deling, maar veel keuze is er niet. Ook de

zoektocht naar nieuwe subsidiëringskanalen

zal meer dan vroeger een belangrijke

opdracht worden voor de algemeen coördina-

tor en haar medewerkers van de financiële

dienst. Daarmee samenhangend dient

gezocht naar een betere bekendmaking van

onze initiatieven zodat meer mensen er op

inpikken en het prijskaartje dus wat goedko-

per uitvalt.

Aangezien de personeelskost het overgrote

deel van het KAV-budget opsoupeerde, was

een serieuze afslanking van het personeel niet

te vermijden. Dit was een zeer moeilijke, maar

noodzakelijke ingreep. Heel wat beroeps-

krachten, vaak met jarenlange ervaring,

moesten noodgedwongen afvloeien. Anderen

verhuisden van een jarenlange stoel op het

verbond naar het soms verre Brussel. Een

pijnlijke zaak voor heel wat mensen en het zal

zeker een bijkomende inspanning vragen om

die ervaringen niet verloren te laten gaan en

mensen de tijd te geven om die vele wijzigin-

gen te verwerken. 

KRONIEK VAN EEN

AANGEKONDIGDE

HERSTRUCTURERING

Gevraagd naar haar beoordeling

van deze aanpak, antwoordt

Miette Pernot genuanceerd en

met een kritische noot. De com-

municatie rond de herstructure-

ring is zeker niet rimpelloos verlopen. Spreek

pakweg twintig mensen er over aan en vraag

wat ze er van weten: de kans is groot dat alle

twintig het zullen hebben over de personeels-

afdankingen. Ook als je die vraag stelt aan

mensen binnen het ACW, die de situatie toch

beter hebben kunnen volgen en zich konden

baseren op meer dan enkele berichten op het

nieuws en in de kranten, reageren grotendeels

gelijkaardig: wat is blijven hangen, zijn de

personeelsleden die moesten gaan. Dat is

begrijpelijk want het gaat om beslissingen

met grote gevolgen voor mensen. Zij moesten

evenwel genomen en ook naar buiten

gebracht worden. Alleen is het jammer dat

alle andere dingen die ook gebeurd, veran-

derd en verbeterd zijn, veel minder aan bod

kwamen in de communicatie naar buiten. Het

is ook veel moeilijker en niet in enkele zinnen

uit te leggen hoe bijvoorbeeld de nieuwe

beleidsstructuur in mekaar zit en welke kan-

sen die biedt. En met dertig woorden krijg je

ook niet verteld dat er gewerkt zal worden

aan een nieuwe noodzakelijke dynamiek in de

afdelingen. 

Ook voor de kernleden was er in het begin

vaak onduidelijkheid. Net op het ogenblik dat

ze vorig jaar de lidgelden bij hun leden gingen

ophalen, kwam KAV in het nieuws, met de

nadruk op de ontslagen en het dalend leden-

aantal. Niet meteen een schitterende startpo-

sitie om je leden te overtuigen opnieuw te kie-

zen voor een jaar lidmaatschap van KAV.
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wat is het huidig
imago en vooral:
hoe kunnen we dat
verbeteren?
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De communicatie kan dus beter en dat heeft

men gelukkig ook begrepen. Er zal heel wat

aandacht uitgaan naar het imago van KAV:

wat is ons huidig imago, en vooral: hoe kun-

nen we dat verbeteren. Er zal samengewerkt

worden met een externe organisatie -

Mercatron (Diest), waar ook vooral vrouwen

werken - die ondersteuning zal bieden op het

vlak van communicatie. Zij nemen zowel de

externe als de interne communicatie onder de

loep. Er is reeds een zeer boeiende uiteenzet-

ting geweest over het verschil in overbrengen

van boodschappen bij mannen en vrouwen.

Blijkt namelijk uit onderzoek dat

mannen en vrouwen bij dezelfde

boodschap toch vaak iets anders

horen en onthouden (of wisten

we dat al?). In elk geval zal

Mercatron KAV heel wat kunnen

bijbrengen over de manier

waarop we onze boodschap

moeten overbrengen en ons

‘product’ verkopen.

HUIDIGE SITUATIE

Hoe staat KAV er nu voor? 

Zoals reeds aangestipt, is sinds 15 februari

Chris Roeygens algemeen coördinator van

KAV. De zoektocht naar een dergelijk iemand

leek eerst niet zo vanzelfsprekend. Waren er

nog wel vrouwen die weten wat het is om in

een grote organisatie te werken, die kaas

gegeten hebben van beleid voeren, die een

groep beroepskrachten en vrijwilligers kun-

nen enthousiasmeren, en die bovendien vol-

doende weten waar KAV voor staat? De vrees

om zo’n ‘supermadam’ niet te vinden, bleek al

vlug ongegrond. Chris Roeygens is hiervan

het levend bewijs. Miette Pernot steekt haar

enthousiasme niet onder stoelen of banken

als ze de kwaliteiten van Chris opsomt. Zij

heeft na haar studies maatschappelijk assis-

tent haar sporen verdiend in het ACV en later

in Familiehulp; ze weet dus wat werken met

en voor vrouwen betekent. In haar vorige jobs

deed ze heel wat ervaring op inzake werken

met personeel en het dagelijks besturen van

een organisatie. Als buitenshuis werkende

vrouw en moeder van vier kinderen tussen elf

en zeventien kan het niet anders of organise-

ren en plannen zit haar in het bloed. Als les-

geefster heeft ze vele vormingsavonden

gegeven in afdelingen van KAV en ze kent de

beweging uiteraard zeer goed. Bovendien niet

onbelangrijk: ze is ook persoon-

lijk zeer geëngageerd. Een massa

troeven dus, waardoor ze

meteen het broodnodige ver-

trouwen won van vrijwilligers en

beroepskrachten. Er wacht haar

een zware, maar tegelijk zeer

uitdagende taak: het verder zet-

ten van het herstructurerings-

werk dat tot nu toe werd in gang gezet zodat

KAV ook in de komende jaren die b(l)oeiende

organisatie kan blijven die ze altijd al was.

Ook wat de vrijwilligers betreft, is de toon

gezet. Er is de duidelijke bevestiging van hun

opdracht in het vastleggen van de beleidslij-

nen van KAV en tegelijk een oproep om in de

verbonden en de afdelingen het enthousias-

me voor KAV opnieuw te laten groeien. Het

zijn de vrijwilligers die KAV moeten waarma-

ken en we vinden het erg belangrijk dat deze

taak door de herstructurering uitdrukkelijk

bevestigd werd.

Natuurlijk blijft er nog een massa werk. De

nieuwe werkmethoden en structuren zijn uit-

getekend, de taken zijn duidelijker omschre-

ven, het toekomstplan is uitgewerkt. Dit alles

is dus wel op het spoor gezet, maar het blijft
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door de vernieuwin-
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vertrouwen in de
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dode letter als er nu verder niets meer mee

gebeurt. Wat tot nu toe werd in gang gezet,

dient verder ontwikkeld: een grote uitdaging

voor beroepskrachten en vrijwil-

ligers. Maar het geloof in KAV is

door de vernieuwingen zeker

gegroeid. Het vertrouwen in de

toekomst is versterkt. Het feit

dat voor het eerst sinds vele

jaren het ledenaantal begint te

stijgen, kan dat vertrouwen

alleen maar verder doen groeien.

GLAZEN BOL?

Niemand kan in de toekomst kijken, ook KAV

niet. Wat we wel kunnen, is geloven in die

toekomst en de voorwaarden scheppen om

die toekomst mogelijk te maken. Een van de

belangrijk(st)e elementen daarbij is het geloof

in het belang, ook morgen, van een vrouwen-

organisatie zoals KAV. Binnen KAV zullen

velen uiteraard overtuigd zijn van de

bestaansreden van een degelijke vrouwenor-

ganisatie. Buiten KAV ligt dat wellicht veel

minder voor de hand. Dus vragen we op de

vrouw af aan Miette Pernot waarom vrouwen

zo nodig een eigen organisatie moeten heb-

ben. Is dat niet een beetje passé? Heeft de

vrouwenemancipatie dan niet voldoende

voorwaarden gecreëerd om ons nu eindelijk

te kunnen toeleggen op het uitdenken van

een gemengde beweging binnen het ACW,

een soort gezinsbeweging?

Als enige vrouwelijke ACW-secretaris weet

Miette Pernot heel goed waarover ze spreekt

als ze overtuigd en overtuigend het belang

van een vrouwenorganisatie beklemtoont:

vrouwen hadden en hebben nog altijd de

behoefte om onder seksegelijken samen te

komen. Je merkt dat in de politiek, in de vak-

bond en op vele andere maatschappelijke ter-

reinen. Hoewel ze in een breed kader goed

samenwerken met hun mannelijke collega’s,

stel je toch telkens opnieuw vast dat er nood

is om als vrouwen onder elkaar

bijeen te komen. Men zoekt

elkaar op, vaak over de partij- of

andere grenzen heen. Daar zijn

diverse redenen voor. Men zoekt

bijvoorbeeld versterking bij

elkaar als het gaat om belangen-

behartiging op domeinen die

specifiek vrouwen aanbelangen en/of interes-

seren. Onder vrouwen speelt ook altijd een

ander soort, diepere, intimiteit. Vrouwen

onderling voelen elkaar beter aan, omwille

van hun vrouw-zijn en omwille van gemeen-

schappelijke belangen. 

Een eigen vrouwenorganisatie dus, daar kun-

nen we inkomen. Maar moet er dan ook wel

een eigen sociaal-culturele vereniging voor

vrouwen bestaan? Ook hier stellen we met

genoegen vast dat Miette Pernot daar sterk in

gelooft. Ja, een eigen sociaal-culturele orga-

nisatie voor vrouwen heeft een bestaansre-

den. Vrouwen hebben een eigen, open, kijk op

de samenleving. Hoe je het ook draait of keert

en ondanks (of is het dankzij?) de emancipa-

tie, zijn vrouwen toch nog altijd bezig met

andere thema’s dan mannen, ofwel bekijken

ze dezelfde thema’s doorheen een eigen,

vrouwelijke bril. Vrouwen zijn geïnteresseerd

in een groot gamma maatschappelijke domei-

nen. Tot nu toe moeten ze zich nog altijd aan-

passen aan programma’s die grotendeels door

mannen worden opgesteld. Dat is zo in poli-

tieke partijen, maar ook in bedrijven en in

heel wat verenigingen en organisaties. We

kunnen en mogen wel aanvullen of iets ver-

anderen aan het bestaande, maar het oor-

spronkelijke wordt nog altijd grotendeels en

in eerste instantie door mannen ingevuld. Als
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vrouwen meer de kans zouden krijgen om die

programma’s van bij het begin zelf vorm te

geven, dan zouden die er in elk geval anders

uit zien en in een aantal gevallen ook gewoon

beter zijn. Het is nu net de taak van een eigen

vrouwenorganisatie zoals KAV om vrouwen

die kansen te geven en om op het maat-

schappelijke forum te vechten voor die kan-

sen.

We leven nu eenmaal in een wereld met

mannen en vrouwen. Meestal zijn we bond-

genoten en dat is ook goed. Maar verschillen

mogen en moeten er zijn. Emancipatie is lang

door sommigen ingevuld als het strijden voor

gelijkheid met mannen. Daar zijn we nu

gelukkig van afgestapt. We verschillen van

elkaar, dat maakt het soms wat moeilijk, maar

tegelijk ook bijzonder boeiend. En daarom is

het meteen ook duidelijk dat een eigen vrou-

wenorganisatie altijd zinvol zal zijn. KAV

heeft dus voor altijd een eigen

bestaansreden. 

Het is en blijft ook onze

opdracht om een (kritische)

stem te geven aan die vele

vrouwen die er geen hebben of

die niet gehoord worden. Heel

wat mensen worden in onze

samenleving nog altijd achteruit gesteld.

Discriminatie is jammer genoeg nog altijd

overal aanwezig, ook al is het misschien min-

der duidelijk dan vroeger. Vaak krijgen vrou-

wen, ook omwille van hun vrouw-zijn, minder

kansen. KAV heeft de taak om dit blijvend aan

te klagen en te werken aan verbetering. We

hebben als KAV een lange traditie van zorgen

voor elkaar, attent zijn en opkomen voor de

zwakkeren. Die traditie heeft onze eigenheid

altijd bepaald. We mogen daar terecht fier op

zijn en die traditie dan ook in stand houden.

***

Het interview zit er op, maar er is nog wat

(h)eerlijke koffie en een beetje tijd. Dus wordt

er nog wat gebabbeld over de leuke, maar

soms vermoeiende periode met opgroeiende

kinderen, over de combinatie thuis en bui-

tenshuis werken en de noodzaak om je kroost

daarbij te betrekken en hen verantwoordelijk-

heid te geven, over de liefde en inzet voor je

job met de kansen en tegenslagen die dit

biedt… En meteen besef ik weer dat wat daar-

net gezegd werd over het belang

van een vrouwenorganisatie en

de band die vrouwen onder

elkaar hebben ook hier geldt. Een

lange aanloop voor zo’n gesprek

is niet nodig, we zitten meteen

op dezelfde golflengte en weten

van elkaar heel goed waarover

we het hebben. Die herkenbaar-

heid en de kans om te delen wat er bij elkaar

leeft, is een ongelooflijk belangrijke troef. We

hebben er nood en deugd aan, het is dat wat

KAV heeft doen groeien en ook in de toe-

komst nodig zal blijven.
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