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Laat een vriend kennismaken met CM
CM-leden kunnen rekenen op een uitstekende 
dienstverlening en sterke voordelen. Heb je vrienden 
of familieleden die geen lid zijn? 
Laat hen dan kennismaken met CM.

Hoe ga je te werk
Surf naar www.cm.be/maakeenvriendgelukkig
en vul het formulier in.

Cadeaucheque*
Mogen wij onze talrijke CM-diensten en voordelen 
voorstellen aan jouw vrienden? Voor elke afspraak 
die doorgaat krijg jij een cadeaucheque ter waarde 
van 20 euro.

* het volledige reglement vind je op www.cm.be/maakeenvriendgelukkig

Maak een vriend gelukkig
en krijg zelf een cadeaucheque
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Peter Wouters, nationaal voorzitter beweging.net bracht zijn Rerum  
Novarumboodschap voor radio en TV op de Korenlei in Gent. De ploeg van ‘t Kadehuis  
zorgde voor het mediagenieke statement in reuzegrote letters #Nieuwe Tijden (dd. 20.05.2020). 



thuiswerken en het online vergaderen gefaciliteerd. En dankzij de medewerking 
van onze vrijwilligers zijn we erin geslaagd om meer dan 10 000 personeelsleden 
uit de welzijns- en zorginstellingen een hart onder de riem te steken met een 
vetplantje en dito bemoedigende boodschap.

Door de grote onzekerheid over de verdere evolutie van COVID-19 dienen 
alle plannen voor het nieuwe werkjaar met enig voorbehoud bejegend. Wij 
zijn immers afhankelijk van de mate waarin het corona-virus al dan niet 
heropflakkert en van welke maatregelen de Nationale Veiligheidsraad, maar 
ook de gemeenten hierop zullen nemen. Bij meerdere initiatieven wordt dan 
ook getracht een corona-proof alternatief achter de hand te houden.

We spreken dit jaar van een overgangsjaar: afronden beleidsplan 2016-2020, 
installeren nieuw regiobestuur FV CAW, voorbereiden nieuw beleidsplan MVL. 
Toch willen we al een nieuw thema in de werking introduceren waar we de 
volgende jaren willen op inzetten, met name: ‘de circulaire economie’. 

Voor 2020-2021 staan dus vier grote projecten op het programma:
 3 een bespreking in de gemeenten van de gemeentelijke spiegel (najaar 2020);
 3 de uitrol van de campagne ‘Welkom in jouw buurt’ (voorjaar 2021);
 3 sensibilisering rond circulaire economie met projectbezoeken (7-14 oktober 

2020) en het uitwerken van een dossier;
 3 de opmaak van een nieuw beleidsplan MVL voor 2021-2024.

Ze vormen de blikvangers bij ‘Werken met vrijwilligers’, ‘Netwerkgedreven 
werken’ en ‘Impactgedreven Werken’ zonder evenwel afbreuk te willen doen aan 
de andere activiteiten en initiatieven in 2020-2021 die in deze brochure worden 
toegelicht en die overzichtelijk staan opgesomd in het schema achteraan.

Veel werd en wordt anders

Zoals gewoonlijk grijpen we de januarimaand aan om mekaar een voorspoedig, 
gelukkig en gezond nieuw jaar toe te wensen. We doen dit binnen het gezin, in 
de familie, in de buurt, op het werk, in de vriendenkring, in het verenigingsleven… 
kortom overal. Ook in 2020 was dit niet anders.
Maar… op 13 maart 2020 werd ineens alles anders. Enkele dagen later ging het land 
in een volledige, nooit geziene lockdown omwille van de oprukkende COVID-19 
pandemie. Scholen en bedrijven gingen dicht. Winkels, restaurants en cafés 
werden gesloten. Niet essentiële verplaatsingen werden verboden. 
Alle niet levensnoodzakelijke activiteiten werden plat gelegd. Steeds meer 
mensen werden besmet en uiteindelijk vielen er in 4 maanden tijd ruim 10 000 
dodelijke slachtoffers te betreuren in België. 

Iedereen werd teruggeworpen op zijn eigen kleine bubbel. De anderhalvemeter-
samenleving deed haar intrede onder de algemeen gehanteerde, maar 
misleidende term ‘social distancing’. En zeker niet te vergeten: de mondmasker-
saga werd geboren. Plots leefden we in een totaal andere wereld. Een nieuwe 
tijd was aangebroken, en daar moesten en moeten we ons noodgedwongen aan 
aanpassen en leren mee leven.

Dit geldt zeker ook voor beweging.net en zijn werking. Door de COVID-19 
pandemie hebben we in het voorjaar 2020 noch de campagne ‘Welkom in jouw 
buurt’, noch de bespreking van de gemeentelijke spiegel verder kunnen uitrollen. 
Voor het eerst in jaren hebben we geen regionale Rerum Novarumevenementen 
kunnen houden. Maar we hebben vooral het fysieke contact en de sociale 
interactie gemist met onze vrijwilligers.

Wel zijn de digitale bollebozen in ’t Kadehuis erin geslaagd om succesvolle 
Korenlei live sessies te organiseren. Met de intrede van Microsoft Teams werd het 

Mario Pauwels 
secretaris beweging.net Midden-Vlaanderen
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De bekende hoogleraar en psychotherapeut Paul Verhaeghe is in november 
te gast op Salon de Kade. Daar zal hij onder meer spreken over hoe de 
voortdurende concurrentie die we mekaar op alle vlakken aandoen, zeker 
zijn positieve kanten heeft, maar ook enorm veel druk op onze schouders 
legt. In afwachting van die lezing vroegen we hem hoe hij de huidige crisis 
heeft ervaren. “Eigenlijk was het één groot maatschappelijk experiment…”

Het was in die zin een experiment omdat we in een ‘soort’ quarantaine zaten. Iets 
wat voor een aantal mensen - de geprivilegieerden - als best aangenaam werd 
ervaren. Vooral dan als je zoals ik in een vrij groot huis woont met een tuin. Voor 
flatbewoners met kleine kinderen zal dit al heel anders geweest zijn…

Maar goed, we zijn voor een hele periode weggetrokken uit onze dagelijkse 
routine: geen files, geen scholen, geen cafés, nauwelijks open winkels, 
ondenkbaar toch? We zijn noodgedwongen trager moeten gaan leven. Alleen al 
het feit dat dit gebeurd is, is een mirakel. Voor sommigen was het positief, voor 
anderen was het nauwelijks te dragen. Er zijn ook nieuwe vormen van contact 
ontstaan, naast de meer traditionele: een apero met de buren op straat, ging 
naadloos over in telewerken en online vergaderen. Ik was dus in de eerste plaats 
verrast dat op twee weken tijd onze manier van leven zo grondig kon veranderen.

U hebt er zowaar een boekje over geschreven…
Dat doe ik in de eerste plaats omdat ik probeer te begrijpen wat er mij, en bij 
uitbreiding ons, overkomt. Zal deze crisis nu grote gevolgen hebben? Hebben we 
voldoende lang kunnen proeven van een andere manier van denken en leven om 
ons gedrag blijvend aan te willen passen? Want er is natuurlijk meer dan enkel die 
lockdown. Er is de enorme economische storm die nog moet komen. Zo zal het 

“Deze crisis was één groot 
maatschappelijk experiment!”

Hoogleraar Paul Verhaeghe in november te gast op Salon De Kade 

ä Hoogleraar Paul Verhaeghe te gast op Salon de Kade: zie pagina 28.



werk schaarser zijn, waardoor we gaan moeten herverdelen. Je kan dus maar best 
hopen dat er een regering komt die bereid is om dat op een verstandige manier 
aan te pakken. Daar heb ik wel niet al teveel vertrouwen in. Ik ben bang dat de 
zwaksten weer de dupe van ons neo-liberaal systeem zullen zijn. 

Hebt u dan zo weinig vertrouwen in onze politici? 
Als deze gigantische crisis één ding heeft aangetoond, dan is het dat mensen op 
heel korte termijn totaal anders kunnen leren leven. De vraag is of de bestaande 
overheden bereid zullen zijn om een ommekeer te maken. Zullen ze durven 
kiezen voor een economie die ten dienste staat van de samenleving? Of blijft de 
maatschappij onderworpen aan ‘de’ economie, en dus aan de ‘één procent’? Mijn 
vrees is dat lobbygroepen de politiek zullen blijven dicteren. Mijn hoop is dat er 
een ommekeer komt, waarbij economie weer ten dienste van de samenleving 
staat. 

U blijft hopen op dat kantelmoment. 

De keuze voor arbeidsduurverkorting, voor een basisinkomen, voor billijke 
belastingen… zijn stuk voor stuk politieke beslissingen waardoor ongelijkheid tot 
aanvaardbare proporties kan herleid worden. En laat het snel gebeuren, want de 
tijd die ons nog rest is zeer kort. Denk maar alleen al aan het inkrimpende aantal 
jaren dat nog overblijft om de klimaatverandering leefbaar te houden.  
Het volgende decennium wordt cruciaal. Daarvoor is moed nodig!

“Als deze gigantische crisis één ding 
heeft aangetoond, dan is het dat 

mensen op heel korte termijn totaal 
anders kunnen leren leven.”

Paul Verhaeghe (°5 november 1955) is van opleiding klinisch psycholoog, van 
vorming psychoanalyticus. Zijn eerste doctoraat (1985) handelde over hysterie, 
zijn tweede (1992) over psychodiagnostiek. Hij werkt als gewoon hoogleraar aan 
de universiteit van Gent. Sedert 2000 gaat zijn belangstelling vooral uit naar de 
invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische 
moeilijkheden.

Een aantal van zijn werken: 
 3 Over normaliteit en andere afwijkingen (2019) 
 3 Intimiteit (2018)
 3 Autoriteit (2015)
 3 Identiteit (2012)
 3 Het einde van de psychotherapie (2009)



Je zweert bij bio en lokaal, 
maar je kapitaal heeft er 
geen boodschap aan?

Als duurzame, ethische bank streeft vdk bank naar een samenleving 
die lief is voor mens en milieu. Het geld dat jij bij ons spaart en 
belegt, herinvesteren we daarom in de lokale economie en tal van 
sociale en ecologische initiatieven. Zo kan jij er zeker van zijn dat 
jouw geld een faire winst oplevert op lange termijn.

Investeer mee in een duurzame toekomst via 
www.vdk.be/maak-een-afspraak.

Tijd om daar verandering in te brengen.

advertentie bio en lokaal.indd   1advertentie bio en lokaal.indd   1 26/06/2020   16:19:5426/06/2020   16:19:54



0. BEWEGING.NET MIDDEN-VLAANDEREN
0.1. Het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020
0.2. Het Provinciaal Jaaractieplan 2020-2021
0.3. Het Regionaal Jaaractieplan Midden-Vlaanderen 2020-2021



0.1. HET PROVINCIAAL BELEIDSPLAN 2016-2020

Op het Provinciaal Bestuurscomité [dd. 16.03.2016] werd het provinciaal beleidsplan 
2016-2020 goedgekeurd.
Dit loopt in principe ten einde in 2020. Maar om meerdere redenen wordt dit met 
een jaar verlengd.

 3 Door COVID-19 hebben we een aantal grote projecten niet kunnen uitrollen en/
of afronden (cf. Campagne ‘Welkom in jouw buurt’, de gemeentelijke spiegel). 

 3 Onder meer ook om die redenen hebben er geen provinciale 
bestuursbijeenkomsten plaats gehad en kon dus ook geen nieuw provinciaal 
beleidsplan worden voorbereid.

 3 Binnen beweging vzw is een dubbel actualiseringstraject aan de gang: ‘de 
actualisering van de structuur en de werking van beweging vzw’ en ‘de 
actualisering van de politieke strategie van beweging.net’. Het is aangewezen 
om ons daaraan te liëren om een nieuw provinciaal beleidsplan uit te tekenen. 

0.2. HET PROVINCIAAL JAARACTIEPLAN 2020-2021

Vanuit de regio Waas & Dender werd de optie genomen om niet te participeren 
aan de campagne ‘Welkom in jouw buurt’ noch aan ‘de gemeentelijke spiegel’. 
Ook hebben er in 2019-2020 geen provinciale staf- of bestuursbijeenkomsten 
plaats gevonden om een nieuw provinciaal jaaractieplan voor te bereiden. Het 
provinciaal jaaractieplan 2020-2021 beperkt zich voorlopig tot enkele initiatieven 
in het kader van de strategische doelstelling ‘Impact gedreven werken’ met onder 
meer het Provinciaal Politiek Comité.

0.3. HET REGIONAAL JAARACTIEPLAN MIDDEN-VLAANDEREN 
2020-2021

Traject 

Het ontwerp van regionaal jaaractieplan 2020-2021 is tot stand gekomen na heel 
wat overleg op verschillende niveaus in Midden-Vlaanderen:

 3 op de Dagelijkse Besturen dd. 14.02 en 12.06.2020;
 3 op het Regiobestuur dd. 16.06.2020;
 3 op de regionale stafvergaderingen MVL dd. 01.04, 08.04, 19.05, 26.05, 03.06.2020;
 3 op de brainstormsessies dd. 30.01, 18.02, 05.03, 12.05.2020;
 3 tijdens de opvolgingsgesprekken met de individuele stafmedewerkers in april-

mei-juni 2020;
 3 op de overlegbijeenkomsten met vdk bank o.m. dd. 25.06, 02.07 en 08.07.2020.

Situering en duiding

Het regionaal jaaractieplan 2020-2021 ligt volledig in de lijn en het verlengde 
van het provinciaal beleidsplan 2016-2020, maar met een eigen regiospecifieke 
invulling. 
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Auto, moto en fiets

Woningverzekering
Familiale verzekering, rechtsbijstand, 

 
ziekte en ongevallen, uitvaart

Sparen en beleggen

Reisverzekering en –bijstand

Verzekering voor verenigingsleven en vrijwilligers

Op maat van uw eigen zaak

Goed nieuws, we hebben altijd de juiste oplossing in huis:

Klaas Verbeke   

DVV_ADV_Algemeen_295x155.indd   1 24/06/2020   15:41

0478 80 78 40
klaas.verbeke@dvvlap.be

Uw DVV-relatiebeheerder doet meer voor u.



In opvolging van het Airbezenproject tekenden 200 inwoners van Deinze en 
Nevele in voor een gratis boompje, geschonken door beweging.net Deinze - 
Land van Nevele. Om de klimaatactie onder de aandacht te houden werd op 
diezelfde dag een ‘schone-lucht-boom’ geplant in het Kaandelpark in Deinze 
(dd. 23.11.2019).

Ook in Assenede (dd. 07.03.2020) kende de boomplantactie een groot succes. 
Hier sloegen Trees Van Eykeren (R) en Marc Bobelyn (M) de handen in elkaar 
met Unizo, CM, de Landelijke Gilde en VBS de Kameleon om te werken aan 
de luchtkwaliteit in de gemeente. Zowel Deinze als Assenede kunnen andere 
bewegingspunten inspireren om ook een boomplantactie te organiseren.



1. WERKEN MET VRIJWILLIGERS
1.1. Duurzaam omgaan met grondstoffen, materialen en hulpbronnen
1.2. Campagne ‘Welkom in jouw buurt’
1.3. Vrijwilligers verbinden
1.4. Mozaïek van het basiswerk van beweging.net Midden-Vlaanderen



Liesbeth Soetens: Het spreekwoord zegt ‘beter een goede buur dan een verre 
vriend’. Maak jij ook die keuze? 
Mijn vrienden zijn me natuurlijk heel erg dierbaar. Maar goede buren bieden rust, 
comfort, zorgen dat je leven een stuk aangenamer kan worden. Stel je eens voor 
dat je zou sterven in je huis en je wordt pas na enkele dagen gevonden… Dat 
moet verschrikkelijk zijn. De nabijheid van buren, kan voor dat o zo belangrijke 
veiligheidsgevoel zorgen. 

Veel mensen zouden voor zo’n gevoel van verbondenheid willen tekenen. 
Maar vaak weten ze niet hoe er aan te beginnen…
Het simpelst is beginnen met een goedendag. Vaak zie je dan al snel wat je 
terugkrijgt. En meestal valt dat best wel mee. En als het echt niets wordt, dan 
moet je je misschien afvragen waarom niet. Wie weet scheelt er wat en kan je wel 
helpen. Gewoon doen zou ik zeggen! Zo’n goedendag kost immers niets. ’t Is een 
cliché, maar o zo waar…

Wie met veel mensen om zich heen leeft, is nooit meer eenzaam. 
Spijtig genoeg klopt dit cliché dan weer niet. Die mensen kunnen ook best alleen 
zijn als er geen connectie is. Dat raakt me wel omdat ik er zelf zoveel schrik voor 
heb. Ik wil geconnecteerd zijn met de buurt, met familie… 

‘Welkom in jouw buurt’ zo heet de actie die we in het voorjaar van 2021 
overal in de onze regio zullen presenteren. Zoiets klinkt logisch. En toch 
blijkt het voor velen lastig om de juiste connectie te krijgen met hun eigen 
buren. Acteur en televisiemaker Joris Hessels toont met zijn programma 
‘Gentbrugge’, dat je met kleine inspanningen soms wonderlijke resultaten 
kan krijgen. Hij ruilde het Waasland voor het voor hem onbekende 
stukje Gent. Hij ging prompt op stap op zoek naar de verhalen van zijn 
nieuwe buren… Stafmedewerker Liesbeth Soetens ontmoette hem in het 
plaatselijke buurthuis. 

“Trots op de buurt”

Een simpele goedendag kost eigenlijk niets!

Joris Hessels uit het TV-programma ‘Gentbrugge’.



Verbondenheid kan je dus creëren? 
Als we er allemaal op inzetten, moet dit wel lukken. Het ‘wij-zij’ verhaal moeten 
we tegengaan en we moeten blijven geloven dat het kan om allemaal samen te 
leven. Ik heb op mijn manier geprobeerd om dit te doen en het werkt blijkbaar 
wel. Zo was er op 22 februari een groot feest in Gentbrugge, waar onder andere 
Joris - uit de afleveringen - radio ging maken. Dit was georganiseerd door de 
inwoners zelf. De max toch! 

Een televisieprogramma maken over je eigen nieuwe buurt. Dat niemand 
daar eerder op gekomen is. Hoe is het idee ontstaan?
Ik maakte mij na de vorige verkiezing de bedenking dat het extreemrechts 
kiesgedrag van sommige mensen veel te maken heeft met het feit dat mensen 
zich onbegrepen voelen. Hierdoor kwamen we op het idee om een programma te 
maken over het gewone leven. Je kan vanuit een soort gewoonheid perfect poëzie 
maken. Je kan mensen altijd op een manier verbinden. 

Waren de inwoners meteen enthousiast om mee te werken?
Meer nog: ze waren echt trots, want er keken mensen vanuit heel Vlaanderen. 
En ze merkten meteen dat hun buurt op een leuke manier in beeld gebracht ging 
worden. Het enthousiasme voelde ik eigenlijk al direct toen ik aan één iemand 
in de straat vroeg waar ik moest zijn, en meteen werd doorverwezen naar 
bijzondere mensen en fijne verhalen. Dit is ook onuitputtelijk. De verhalen, de 
mensen,… 

Zijn de Belgen niet eerder op hun privacy ingesteld? Zit het niet eerder 
ingebakken om individueel te leven? 
Dat is zeker zo. Maar toch willen veel mensen op één of andere manier gezien 
worden. Daarom niet op televisie, maar toch… En weet je: als die mensen voelen 
dat je het goed meent, dat je hen niet belachelijk wil maken, dat je oprecht 
geïnteresseerd bent in hun verhaal, dan bloeien ze snel open. We missen 
verbondenheid door de groeiende eenzaamheid en verliezen zo soms de 
connectie met de buurt en met de buren. Maar eigenlijk willen mensen dit niet. 
Tenminste: dat is toch wat ik eruit opmaak na het spreken van zoveel mensen. 

“We moeten blijven geloven dat het kan  
om allemaal samen te leven.”

ä De buurtbar voor de campagne ‘Welkom in jouw buurt’: zie pagina 17.



1.1. DUURZAAM OMGAAN MET GRONDSTOFFEN, MATERIALEN EN 
HULPBRONNEN

De hoeveelheid grondstoffen die wereldwijd wordt gebruikt, is in de afgelopen 
eeuw verachtvoudigd. Dit leidt tot een toenemende belasting van het milieu. In 
een circulaire economie staat het efficiënter gebruiken van grondstoffen centraal. 
Een circulaire economie is gericht op het langer in de productieketen houden van 
grondstoffen, met als doel een optimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen, 
dus met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het 
milieu.

Onderstaande figuur illustreert perfect welke elementen hierin een rol kunnen 
spelen. [Bron: pbl.nl]

Met beweging.net MVL willen we dit jaar het belang en de opportuniteiten van de 
circulaire economie via diverse initiatieven onder de aandacht brengen. 

PROJECTBEZOEKEN TIJDENS ‘DE WEEK VAN DE CIRCULAIRE ECONOMIE’

Tijdens ‘onze’ week van de circulaire economie (7-14 oktober 2020) geven we de 
vrijwilligers van het netwerk, maar ook het ruimer publiek de kans om kennis te 
maken met verschillende aspecten van de circulaire economie aan de hand van 
concrete projecten in de regio Midden-Vlaanderen zoals onder meer:

 3  Fabriek Energiek: provinciaal doe-centrum voor hernieuwbare energie  
+ Zonneberg: een gesaneerde gipsstort vol zonnepanelen  
Achille De Clercqlaan 9, 9060 Zelzate

 3 Buurtcentrum De Broederij 
Standaardsite 1, 9050 Ledeberg

 3 Onbetaalbaar: denktank, werkplaats die projecten rond afgedankte materialen 
bedenkt en samen naar een materialisme met emotie streeft 
Bomastraat 35, 9000 Gent

 3 Goedinge CSA: biologische stadsboerderij met lokale en duurzame landbouw 
Goedingenstraat 8, 9051 Afsnee

 3 Aarova: maatwerkbedrijf met 300 medewerkers met een arbeidshandicap die 
o.a. vervallen of afgedankte producten ontmantelen of sorteren 
De Bruwaan 85, 9700 Oudenaarde
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 3 Tomato Masters: tomatenkwekerij met een unieke en ecologische 
samenwerking met de naburige viskwekerij Omegabaars 
Stokstormestraat 14 A, 9800 Deinze

 3 Rijk Bos Bloemen 
Hoeve Rijkbos 
Rijkbos 46, 9620 Elene

 3 Boerse Poort, gemeenschapstuin Gent 
Haspelstraat 37, 9000 Gent

 3 De Kringwinkel Open Plaats 
Dendermondesteenweg 525, 9070 Destelbergen

MEET & GREET EN SALON DE KADE MET MICHIEL DE SMET

Zie 3.3. en 2.2.

COLLEGAGROEP EN DOSSIER ROND ‘CIRCULAIRE ECONOMIE’ 

Zie 4.1.

1.2. CAMPAGNE ‘WELKOM IN JOUW BUURT’ van 21 maart tot 21 
juni 2021

DOELSTELLING

De buurt is belangrijk. Het is onze kleine vertrouwde wereld met eigen regels 
en omgangsvormen en een sociaal netwerk van buren die ons opvangen en die 
we zelfs vrienden durven noemen. De buurt is een verlengstuk van onze thuis 
geworden.

De buurt is het ideale niveau om mensen te verbinden, om connectie te maken 
met elkaar. Want waar mensen elkaar op een positieve manier ontmoeten, wordt 
samenleven sneller een evidentie. En het is precies daar dat beweging.net een 
rol wil spelen. Via een grootschalige bevraging omtrent het buurtgevoel en een 
postkaartenactie willen we de buurt weer op de kaart zetten.

ROL VAN DE BEWEGINGSPUNTEN

» Bedelen postkaarten in buurt(en) in eigen gemeente.
» Buurtontmoetingsmoment organiseren met buurtbar.
» Bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’.

Waar
In één of meerdere buurten in alle gemeenten van Midden-Vlaanderen.

Hoe
Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan deze campagne als 
bewegingspunt, -alternatief of -antenne.
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 3 Kleine versie: verdelen van postkaarten + peilen naar buurtgevoel.  
De postkaarten worden uitgedeeld (huis aan huis) in een specifiek gekozen 
buurt of ze worden verstuurd met Bpost.

 3 Grote versie: verdelen van postkaarten + peilen naar buurtgevoel + organiseren 
buurtontmoetingsmoment. 
Naast het verdelen van de postkaarten worden de buurtbewoners uitgenodigd 
naar een ontmoetingsmoment bij hen in de buurt. Onze mobiele buurtbar 
komt dan ter plaatse met het nodige materiaal om het geheel mooi aan te 
kleden. 
De grote versie biedt een ideale gelegenheid voor beweging.net mandatarissen 
om met de buurtbewoners in gesprek te gaan.

Postkaarten en online-bevraging
 3 Het gaat om een pakket van vier leuke postkaarten die men naar eigen 

goeddunken kan gebruiken in de buurt. Op de postkaarten staat een link naar 
de online-bevraging. 

Zie ook pagina 62.

 3 De online-bevraging met 15 vragen peilt naar het buurtgevoel. Voor de 
deelnemers aan de online-bevraging zijn mooie prijzen te winnen.

Kostenplaatje
 3 Gratis aangeboden of ter beschikking gesteld vanuit ’t Kadehuis.

» De postkaarten (exact aantal door te geven aan de zonebegeleider).
» De buurtbar (inclusief alle materiaal).

 3 Eigen inbreng van het lokaal bewegingspunt.
» Bedeling van de postkaarten al of niet via Bpost.
» Dranken en versnaperingen tijdens het buurtontmoetingsmoment.

MEDIACAMPAGNE I.S.M. MEDIAHUIS

 3 Oproep om deel te nemen aan de online-bevraging (op Vlaams niveau)
 3 Reservatie buurtbar voor camionette-estafette (op Oost-Vlaams niveau)

Voor de online-bevraging hebben we met Mediahuis een ideale partner gevonden 
om te peilen naar het buurtgevoel in Vlaanderen (cf. Het Thuis-Trendrapport 2013 
ILIV vzw).

Mediahuis is bereid om een encartage van 4 postkaarten te voorzien in Het 
Nieuwsblad, met een warme oproep om aan de bevraging deel te nemen en 
prijzen te winnen.

Op Oost-Vlaams niveau kunnen buurten een aanvraag doen om deel te nemen 
aan camionette-estafette van de buurtbar. Uit die aanvragen worden vijf buurten 
geselecteerd.

BEWONERSPARTICIPATIE ‘WIJ DE WIJK’

De campagne ‘Welkom in jouw buurt’ focust op buurtontmoetingen, dialoog 
en het creëren van sociale cohesie. Ze  ligt volledig in lijn met ons project 
buurtparticipatie ‘Wij de Wijk’ dat we al enkele jaren succesvol uitrollen voor 
sociale huisvestingsmaatschappijen en in het bijzonder voor SHM Volkshaard. 

Voor de bewonersparticipatieprojecten ‘Wij de Wijk’ zijn speciale postkaarten 
ontworpen om de wijkbewoners uit te nodigen naar een ontmoetingsmoment 
met vertegenwoordigers van de sociale huisvestingsmaatschappij en/of de 
lokale overheid. Om die ontmoetingen zoveel mogelijk in de wijk zelf te kunnen 
organiseren en zo laagdrempelig te houden, is het idee van de buurtbar ontstaan. 
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Crevits, Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en 
Landbouw.

Woensdag 23.09.2020 om 17.30 uur | Watt Factory (Gent).

VRIJWILLIGERSAVONDEN

Ook dit jaar zijn vijf vrijwilligersavonden voorzien in de planning om onze grote 
waardering te uiten voor de vrijwilligers van beweging.net.

Voor de inkleuring van deze vrijwilligersavonden hebben we gekozen voor de 
nieuwe zaalshow (première najaar 2020) van comedian-mentalist Gili (aka Lieven 
Gheysen).

Zijn vijf zintuigen zó goed gebruiken dat het lijkt alsof hij een zesde zintuig heeft: 
dat is het vak dat mentalist Gili tot een ware kunst wist te verheffen. En waarmee 
hij vermeende paragnosten en helderzienden liefdevol het nakijken geeft.

Data en plaatsen van de uitvoeringen zijn als volgt in de planning opgenomen:

Sleidinge, Cultuurcentrum Evergem, woensdag 18.11.2020 om 20.00 uur;
Deinze, Leietheater, donderdag 03.12.2020 om 20.00 uur;
Deinze, Leietheater, vrijdag 04.12.2020 om 20.00 uur;
Lede, GC De Volkskring, dinsdag 12.01.2021 om 20.00 uur;
Oudenaarde, CC De Woeker, woensdag 13.01.2021 om 20.00 uur.

Maar… de onvoorspelbaarheid van de COVID-19 saga kan uiteraard nog roet in het 
eten gooien. 

Er werd ook een syllabus voor stafmedewerkers ontwikkeld met handige 
methodieken om in die wijken aan de slag te gaan.

‘Wij de Wijk’: zie ook pagina 31, 32 en 40.

1.3. VRIJWILLIGERS VERBINDEN

VORMING ONLINE VERGADEREN MET BEWEGINGSPUNTEN

In deze corona-tijden is het van cruciaal belang dat we ook online samenkomen 
met de bewegingspunten zodat de continuïteit van de werking verzekerd kan 
worden.
Er is gekozen voor MS Teams als platform. We voorzien eind augustus 2020 twee 
identieke vormingsmomenten voor voorzitters en geïnteresseerde vrijwilligers. 

Alle deelnemers krijgen op voorhand een filmpje waarin we stap voor stap laten 
zien hoe men zich kan aanmelden op MS Teams, en hoe ze kunnen vergaderen.  
Dit als voorbereiding op het online vormingsmoment.

Woensdag 26.08.2020 om 17.30 uur en donderdag 27.08.2020 om 20.00 uur

JONGERENEVENEMENT 2020

Met dit laagdrempelig netwerkinitiatief brengen we jongeren samen die de 
beweging reeds kennen of willen leren kennen. Naast de ontmoeting in een 
losse gezellige sfeer met de nodige beats en versnaperingen, wordt ook een 
inhoudelijke boodschap meegegeven. Daarvoor rekenen we deze keer op Hilde 
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KERNVRIJWILLIGERSDEBAT

Ook de kernvrijwilligers krijgen de kans om hun mening te ventileren over het 
ontwerp van nieuw Beleidsplan MVL 2021-2024. Zie 5.1.

Donderdag 04.02.2021 om 19.30 uur.

SUGGESTIES VOOR ANDERE LOKALE INITIATIEVEN 

Vanuit ’t Kadehuis worden volgende formats aangereikt:
 3 Boomplantactie in opvolging van het Airbezenproject en Tournée Pédale
 3 Praatcafé over ‘Zorgvolmacht en Erfenis’
 3 Affichecampagne ‘Graag traag’
 3 ….

1.4. MOZAÍEK VAN HET BASISWERK VAN BEWEGING.NET 
MIDDEN-VLAANDEREN

Conform de definities van het bestuurlijk kader (cf. PBPOVL → zie schema 
achteraan) onderscheiden we drie soorten bewegingsaanwezigheid in 
gemeenten en steden, met name: bewegingspunt (bp), bewegingsalternatief (bal) 
en bewegingsantenne (ban). 

ZONE 1: Jan Reunes
AALTER (bp), Aalter (bp), Knesselare (bp), ASSENEDE (ban), KAPRIJKE (bp), 
LIEVEGEM (bp), Lovendegem (bp) [i.s.m. Robbie], Waarschoot (bp), Zomergem (bp), 
MALDEGEM (bp), SINT-LAUREINS (bp)

In elk geval gaan we ervan uit dat we zelfs in het beste geval niet de volle 
capaciteit van de zalen kunnen gebruiken en dat we in de loop van het traject 
moeten voorzien dat we snel kunnen schakelen indien nodig.

Dit houdt meteen in dat we ons anders en als volgt moeten organiseren.
 3 Er is slechts één zending naar de vrijwilligers van beweging.net. Al de rest 

wordt verder digitaal afgehandeld.
 3 In september krijgen alle vrijwilligers van beweging.net MVL een brief waarbij 

de nieuwe regels worden opgesomd en geduid.
 3 Men kan enkel inschrijven via de website om kans te maken op twee 

toegangsvouchers.
 3 De deelnemers worden per loting geselecteerd. Ze krijgen daarna de vouchers 

digitaal toegestuurd.

Na de voorstelling volgt wellicht geen receptie, maar wel een attentie, 
aangeboden door de Dienst MVO en vdk bank.

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN EN TREFMOMENTEN

In heel wat bewegingspunten blijft men het zeer belangrijk vinden om minstens 
eenmaal per jaar de vrijwilligers uit de partnerorganisaties en zelfs ruimer 
samen te brengen. Het kan zowel onder de vorm van een nieuwjaarsreceptie, 
een gezamenlijk bezoek aan een of ander project, een kaas- en wijnavond, een 
plaatselijke wandel- of fietszoektocht, een bingo- of quizavond, …

Dit verdient alle verdere aanmoediging en als het even kan ook ondersteuning 
met vernieuwende inhoudelijke suggesties.
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ZONE 2: Robbie Van Vooren
DESTELBERGEN (bp), EVERGEM (bp), Ertvelde (bp), Evergem-Belzele (bp), Evergem-
Center-Noord (bp), Sleidinge (bp), MELLE (bp), OOSTERZELE (bp)

ZONE 3: Bert Van Daele
GENT (bp), Drongen (bp), Gent-Centrum (bp), Gentbrugge (bp), Ledeberg (ban), 
Mariakerke (bp), Oostakker (bp), Sint-Amandsberg (bp), Sint-Denijs-Westrem (ban), 
Sint-Kruis-Winkel (bal), Wondelgem (ban), Zwijnaarde (bal), EEKLO (bp)

ZONE 4: Geert Myngheer
DEINZE - Land van Nevele (bp) [i.s.m. Mario], Astene (bp), Deinze 2.0 (bal), Nevele 
(bp) [i.s.m. Jan], Petegem (bp), Vinkt (bp), DE PINTE (bp + bal), GAVERE (ban), 
Asper (bp), Gavere (bp), NAZARETH (bp), SINT-MARTENS-LATEM (ban), ZULTE (bp), 
Machelen (bp), Olsene (bp), Zulte lokaal (bp)

ZONE 5: Nancy Vereecke
HERZELE  (ban), LOCHRISTI (bp), MERELBEKE (bp), MOERBEKE (ban), SINT-LIEVENS-
HOUTEM (ban), WACHTEBEKE (bp), ZELZATE (bp), ZOTTEGEM (bp)

ZONE 6: Koen Browaeys
BRAKEL (bp), HOREBEKE (ban), KLUISBERGEN (bal), KRUISEM (bp), MAARKEDAL 
(bal), OUDENAARDE (bp), RONSE (bp), WORTEGEM-PETEGEM (bp), ZWALM (ban)

ZONE 7: Liesbeth Soetens
AALST (ban), DENDERLEEUW (bp), ERPE-MERE (ban), GERAARDSBERGEN (bp), 
HAALTERT (baL), LEDE (bp), LIERDE (ban), NINOVE (bp)

Aan de campagne ‘Welkom in jouw buurt’ gingen verschillende brainstormsessies vooraf. Voor de eerste sessie 
trokken de stafmedewerkers zich terug in de bibliotheek van ‘Het Moment’ in de Burgstraat in Gent (dd. 25.10.2019).
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Omdat ik mijn kinderen 
later recht in de ogen 
wil kunnen kijken.
vdk bank blikt zonder blozen vooruit. We investeren in vertrouwen, 
in duurzame relaties en ethische projecten – sociaal, economisch 
en ecologisch. Samen zeggen we nee tegen financieringen die de 
volgende generaties in de weg kunnen staan. 
Maak oogcontact op vdk.be.
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2.1. Structureel systematisch overleg
2.2. Ontmoetingskansen bieden voor het netwerk  
2.3. Gezamenlijke projecten met partnerorganisaties en het ruimer netwerk

2. NETWERKGEDREVEN WERKEN



“Tijd voor nieuwe mensen: #nieuwe tijden!”

Hoe bent u bij de beweging terechtgekomen, Louis?
Louis Vervloet: “Geboren in een katholiek, syndicaal georiënteerd nest, heb ik de 
sociale bewogenheid voor een stuk meegekregen van thuis uit. Toen ik begin jaren 
’80 met mijn echtgenote in Gentbrugge kwam wonen, ben ik naar het ACV gestapt 
en bestuurslid geworden. Later heb ik kennisgemaakt met de plaatselijke kwb-
afdeling, waar ik pas lid van mocht (!) worden na een uitgebreid gesprek. In ’87 
werd ik politiek actief en verkozen tot provincieraadslid, en in ‘88 werd ik gevraagd 
om voorzitter te worden van het ACW-verbond Gent - later ACW-verbond Gent-
Eeklo, nu beweging.net Midden-Vlaanderen. 

Nu ben ik voorzitter mogen worden van vdk bank. Dat is niet verenigbaar met 
het voorzitterschap van beweging.net. Normaal zou ik vijf jaar geleden al zijn 
gestopt, maar omwille van de samenwerking met FV ACW Zuid-Oost-Vlaanderen 
én in uitvoering van het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 hebben we toen geen 
verkiezing georganiseerd. 

Nu is het tijd om plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik heb me daarom ook 
geen kandidaat meer gesteld voor het regionaal bestuur. Ik zal mijn leven lang ter 
beschikking blijven van de beweging. Als mijn opvolgers met vragen zitten, zal ik 
altijd met raad en daad klaar staan.” 

Louis Vervloet was meer dan dertig jaar lang ACW- en beweging.net-
voorzitter van onze regio. Tijd voor iets anders. Tijd voor een terugblik.

“Op maatschappelijk vlak blijven we zeer 
relevant.”

Louis Vervloet, Marc Van Ooteghem (lid regiobestuur) en Mario Pauwels op 
projectbezoek in het Tiny house in Mariakerke (dd. 21.09.2017).



Welke evolutie heeft u gezien in de rol van beweging.net?
Louis: “We hebben op politiek vlak veel minder te betekenen dan vroeger, maar 
maatschappelijk blijven we wèl relevant. De beweging werd vroeger meer 
gerespecteerd dan vandaag. De relatie met de CVP/CD&V is sterk afgekalfd en we 
missen persoonlijkheden met het media-charisma dat Jan met de pet aanspreekt.

Van secretaris Emmanuel Van Daele heb ik bijvoorbeeld heel wat geleerd over dé 
politiek; over hedendaagse actiegerichtheid en de netwerkgerichtheid van onze 
organisatie heb ik meer geleerd van Mario Pauwels. 

Vroeger deden we ook aan bepaalde dienstverlening die nu is afgebouwd (o.a. 
aanvraag studietoelagen), en het financieel beheer bijvoorbeeld verliep helemaal 
anders. Bovendien is het veel moeilijker geworden om mensen te vinden die 
zich langdurig willen engageren als ‘bestuurslid’. Ze zetten zich eerder in voor 
campagnes (Airbezen, Tournée Pédale, enz.) of voor een wijk of buurtgerichte 
problematiek.

Ook actievoeren gebeurt nu op een heel andere manier. Rerum Novarum is 
bijvoobeeld verworden tot een gezellig netwerkevenement waar de focus 
eerder op ‘ontmoeten’ dan op een zware inhoudelijke boodschap ligt. We zijn 
daarenboven - dankzij de medewerkers in ’t Kadehuis - beter geworden in 
beeldvorming. ‘Gent aan zee’ (2010) was destijds een schitterend voorbeeld om 
de klimaatopwarming onder de aandacht te brengen. Onze stunt met #Nieuwe 
Tijden op de Korenlei in Gent haalde recent moeiteloos de media.

Met andere woorden, we hebben de invloed van de beweging zien veranderen, 
maar we zijn nog altijd up-to-date, en we hebben toch het voordeel dat we geen 
‘typische regio’ zijn…”

Wat is er dan zo bijzonder/uniek aan de Gentse arbeidersbeweging?
Louis: “Het maatschappelijke aspect én onze vrijwilligers centraal stellen, actie- 
en campagnegericht werken, dossiers opmaken in functie van impactgedreven 
werken, loyauteit aan onze erkende mandatarissen, enz. Ook de manier van 
omgaan met elkaar is anders, altijd geweest.

Wij stonden met onze partners samen achter ONS standpunt. We spraken 
met één stem. De vakbond, de mutualiteit, KAV/Femma, kwb, Familiehulp, 
Vakantiegenoegens/Pasar, vdk bank, noem maar op. We trokken allen aan 
hetzelfde zeel.

Dat is in Gent ook wel een beetje veranderd: doordat Familiehulp, ACV en CM 
provinciaal of Vlaams worden georganiseerd, wordt die binding wel wat anders 
ingekleurd. Maar we hebben altijd ‘ons goesting’ gedaan, en we trapten wel eens 
graag tegen de schenen. We zijn ook één van de laatsten die de sterke binding 
behouden met de CD&V. 

We hadden wel het grote geluk dat onze voorgangers ooit VDK Spaarbank hebben 
opgericht en dat we voor onze financiering dus niet enkel afhingen van nationaal. 
Dat is historisch gegroeid en heeft onze onafhankelijke positie gevrijwaard. We 
hebben die middelen altijd gebruikt om zeer actiegericht te werken. We zijn 
blijven hechten aan het belang van de lokale werking, de vrijwilligers én aan de 
netwerkgerichtheid. ‘Dictaten vanuit Brussel’ werden niet zonder meer opgevolgd. 
We verkondigen nog steeds eigen standpunten. We zullen dat ook blijven doen.”
 
Aan welke hoogtepunten heeft u bijzondere herinnering(en)?
Louis: “Ik bewaar zeer goede herinneringen aan de relatie met de secretarissen: 
Emmanuel en  Mario. Ze pasten en passen elk perfect in hun eigen tijd. Ik heb 
mogen samenwerken met onze proosten Louis Baert en André Quintelier. Met de 
mensen van het dagelijks bestuur, de directeurs van de partners, …



Maar zolang we met de lokale bewegingspunten blijven werken, hebben we 
toekomst. De vrijwilligers willen ruimte, maar ook ondersteuning om iets te 
kunnen doen. We zijn dus nog niet ten dode opgeschreven, verre van!”

Je eerste Rerum Novarumviering vergeet je niet; ook niet je eerste blunder op 
een Rerum Novarum viering. Ik kondigde Réginald Moreels destijds aan als 
staatssecretaris. Nadien sprak CM-voorzitter Marc Justaert: “Een minister ontvang 
je als een minister. Goedenavond, minister Moreels.”

Maar er is zoveel meer. De momenten waarop je met de Huisvestingsmaatschappij 
meer dan 5 000 woningen in patrimonium hebt; dat je met vdk bank weer een 
schitterend jaarresultaat behaalt, … dat zijn momenten waaraan de beweging 
heeft meegebouwd.

De tijd met onze kopmannen Johan De Roo en Johan Van Hecke, het afscheid 
van Adhemar Deneir,… de jubileumviering in het Kuipke, met Jo De Caluwé en 
de fanfare. Maar ook recentelijk het tienjarig Vlaams ministerschap van Joke 
Schauvliege. Dat zijn dingen die je bij blijven.”

Hoe ziet u de toekomst van de beweging: de #Nieuwe Tijden, na corona?
Louis: “Ik hoop dat we snel terug vlotter kunnen samen werken, want het digitaal 
vergaderen, dat is de beweging niet, dat bewéégt niet. Het wordt tijd dat we 
mekaar terug kunnen ontmoeten. Ik zie de toekomst hoopvol tegemoet. Ik zie 
jongere mensen, die klaar staan om hun engagement waar te maken.

Onze boodschap is nog altijd actueel, die moeten we blijven verdedigen. Corona 
heeft ons met de neus op het belang van onze sociale zekerheid gedrukt: de 
sterktes én de zwaktes ervan. Ook het integratiebeleid moet goed worden 
aangepakt.

“We hebben veelal ‘ons goesting’  
gedaan, en we trapten wel eens  

graag tegen de schenen.”

Louis Vervloet, regiovoorzitter beweging.net Gent-Eeklo, met zijn zoon Michiel op de After 
Summer BBQ van de jongeren van beweging.net achteraan ’t Kadehuis in Gent (dd. 12.09.2019).



2.1. STRUCTUREEL SYSTEMATISCH OVERLEG

Zoals reeds aangegeven bij 0.1. is er binnen Beweging vzw een 
actualiseringsproces aan de gang en hebben er in 2019-2020 geen provinciale 
bestuursbijeenkomsten (Provinciaal Bestuurscomité en Provinciale Kern) plaats 
gehad. Die laatste zijn voorlopig ook niet voorzien in 2020-2021 zolang er geen 
duidelijkheid is over de uitkomst van het actualiseringsproject. Dit geldt eveneens 
voor de rol van de Provinciale Bewegingscommissie.
Er is wel nog overleg gepland met de regiovoorzitters en met het Provinciaal 
Politiek Comité.

HET PROVINCIAAL REGIOVOORZITTERSOVERLEG

Dit beleidsvoorbereidend orgaan, samengesteld uit de 3 regiovoorzitters, 2 
regiosecretarissen en de operationeel coördinator, zorgt voor draagvlak van de 
door het OLT genomen - tussentijdse en noodzakelijke - (beleids-)beslissingen. Het 
vertolkt ook de stem van de beide regio’s in de Raad van Bestuur van Beweging 
vzw bij monde van Jan Fiers.

HET PROVINCIAAL POLITIEK COMITÉ

Het Provinciaal Politiek Comité ontwikkelt en volgt inhoudelijke dossiers op en 
stimuleert gemeenschappelijke standpunten en strategische aanpak.

DE REGIOBESTUREN

De regiobesturen FV CAW (voor regio Gent-Eeklo) en FV ACW ZOVL (voor regio 
ZOVL) vergaderen samen, behalve wanneer het gaat over de resultaatrekening, de 
balans en het budget van de onderscheiden regio’s.

Voor de opvolging van de dagelijkse werking is een negental vergaderingen 
gepland van het Dagelijks Bestuur FV CAW en een zevental van het Dagelijks 
Bestuur beweging.net MVL. Daarnaast is er 1 bijeenkomst voorzien voor het 
Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL.

Alle vergaderdata zijn terug te vinden in het schema achteraan de 
jaaractieplanbrochure. Ze kunnen wel in functie van de noodwendigheid of de 
actualiteit nog bijgestuurd worden.

HERSAMENSTELLING BESTUURORGANEN FV CAW 

 3 In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn de statuten van FV ACW ZOVL reeds 
aangepast (Algemene Vergadering dd. 30.05.2018), is een nieuw Regiobestuur 
(dd. 11.12.2018) en Dagelijks Bestuur (dd. 11.06.2019) geïnstalleerd.

 3 In de regio Gent-Eeklo werden op het Regiobestuur van FV CAW van 17.12.2019 
de statuten aangepast in convergentie met de statuten van FV ACW ZOVL.

 3 Op het Regiobestuur van FV CAW van 16.06.2020 werd de hersamenstelling van 
de Raad met vertegenwoordigers vanuit de bewegingspunten en vanuit de 
partnerorganisaties goedgekeurd.
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 3 Op het Regiobestuur FV CAW van 16.06.2020 werd ook de kandidatenlijst voor 
de verkiezing van de vertegenwoordigers uit de bewegingspunten voor het 
Regiobestuur goedgekeurd. Er zijn exact evenveel kandidaten als te begeven 
plaatsen in de drie zones: 6 voor zone 1 Gent, 4 voor zone 2 Meetjesland en 5 
voor zone 3 Leie & Bloemenstreek.

 3 In september 2020 brengen alle Raadsleden hun stem uit omtrent het al of 
niet bekrachtigen van die kandidatenlijst. Dit gebeurt uitzonderlijk schriftelijk 
omwille van COVID-19.

 3 Het nieuwe Regiobestuur komt voor de eerste maal samen op 13.10.2020. 
Daar wordt de procedure voor de verkiezing van een nieuw Dagelijks Bestuur 
goedgekeurd.

 3 Op het Regiobestuur van het najaar 2020 wordt het nieuw Dagelijks  
Bestuur verkozen.

2.2. ONTMOETINGSKANSEN BIEDEN VOOR HET NETWERK

ZINGEVING

De zingevingsinitiatieven worden in de regio MVL geïntegreerd in eigen thema-
avonden of -middagen. Eventueel wordt ook aansluiting gezocht bij een nationaal 
aanbod of bij randkerkelijke initiatieven in de regio.

De Korenlei live op witte donderdag dd. 09.04.2020 met de nationale pastor 
Tony De Jans en de live streaming van de eucharistieviering met Tony De Jans op 
Hemelvaart zijn daar mooie voorbeelden van. Ook de door COVID-19 uitgestelde 

Salon de Kade met Herman Van Rompuy past in dat plaatje.
We blijven de traditie getrouw om in de derde week van december een 
kerstboodschap te bezorgen aan alle personeelsleden van de partnerorganisaties 
en beweging.net.
 
Begin september is er een kennismaking gepland met de nieuwe bisschop van 
Gent, Mgr. Lode Van Hecke, met de leidinggevenden van de beweging.

Dinsdag 15.09.2020 om 11.30 uur | Gruuthuuse (Gent).

THEMA-AVONDEN OF -MIDDAGEN

Voor de regio Midden-Vlaanderen vinden voorlopig de meeste thema-sessies 
plaats in of vanuit ’t Kadehuis in Gent onder de formule van Salon de Kade of sinds 
de lockdown tijdens de corona-crisis onder de formule van Korenlei live.

Salon de Kade

Twee uitgestelde sessies omwille van corona

 3 ‘Moedig en Ethisch leiderschap vandaag’ 
met Herman Van Rompuy, voormalig Voorzitter van de Europese Raad 
donderdag 22.10.2020 om 20.00 uur.

 3 ‘Het concurrentieprincipe is niet zaligmakend’ 
met Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie UGent 
donderdag 19.11.2020 om 20.00 uur.
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Twee nieuwe sessies

 3 ‘Naar een circulaire economie voor plastiek’ 
met Michiel De Smet van Ellen Mac Arthur Foundation 
donderdag 11.02.2021 om 20.00 uur.

 3 Filmvoorstelling ‘Dark Waters’ 
met inleiding door Cindy Franssen, Europees parlementslid 
donderdag 19.03.2021 om 20.00 uur | Sphinx (Gent)

Op vraag van vrijwilligers uit het Regiobestuur wordt een gelijkaardige formule 
ook eens uitgetest in ZOVL.

Korenlei live

De lockdown tijdens de corona-crisis heeft ons aangezet om een alternatief te 
bedenken voor de ‘fysieke’ Salon de Kade. In het voorjaar van 2020 werden zo vijf 
Korenlei live sessies georganiseerd:

 3 met Tony De Jans, nationaal pastor van beweging.net, over ‘De betekenis van 
Goede Vrijdag’ (09.04);

 3 met Mieke Van Hecke, schepen stad Gent, over ‘De aanpak van de corona-crisis 
door Stad Gent’ (22.04);

 3 met Koen Schoors, hoogleraar Economie UGent, over ‘De gevolgen van de 
corona-crisis voor de economie’ (14.05);

 3 met Ivan Saerens, organisator evenementen op o.a. het Sint-Baafsplein Gent, 
over ‘De gevolgen van corona voor de evenementensector en de horeca’ (27.05);

 3 met Carl Devos, hoogleraar Politieke Wetenschappen UGent, over ‘Waar blijft de 
nieuwe regering?’ (18.06).

Deze formule is zeker een blijver en zal voortaan gehanteerd worden om kort op 
de actualiteit in te spelen.

DAG VAN DE HUISBEWAARDERS

De dag van de huisbewaarders wordt in Gent-Eeklo voor de 20ste maal 
georganiseerd.
Telkens wordt gestreefd, in samenwerking en in samenspraak met SHM 
Volkshaard, naar een goede mix van info en vorming, ontmoeting, gezellig tafelen 
en ontspanning.

Donderdag 22.04.2021.

PRIJSUITREIKING VAKANTIEKIEKJES

Elk jaar kunnen de lezers van B.magazine meedingen naar de prijs van de 
origineelste vakantiefoto.
De laureaten worden gehuldigd in ’t Kadehuis op een ontmoetingsmoment met 
de leidinggevenden van de partnerorganisaties. Dit gebeurt bij een broodje en een 
glas over de middag.

Donderdag 01.10.2020 om 12.15 uur.
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RERUM CROISSARUM

Rerum Croissarum staat voor Rerum Novarum-ontbijtkoek voor personeelsleden 
van de Beweging waarbij we onze Rerum Novarumboodschap meegeven en de 
nakende regionale Rerum Novarumvieringen aankondigen.

Plaatsen en data:
 3 In Gent op dinsdag 20.04.2021 om 07.30 uur bij ACV, CM, vdk bank, Huisvesting 

Het Volk, Familiehulp;
 3 In Aalst op donderdag 22.04.2021 om 08.00 uur bij ACV, CM, Familiehulp;
 3 In Oudenaarde op vrijdag 23.04.2021 om 08.00 uur bij CM, Familiehulp, SHM, ACV.

REGIONALE NIEUWJAARSRECEPTIE

Dit jaarlijks nieuwjaarevenement richt zich tot de partnerorganisaties en 
bevriende organisaties uit het ruimer netwerk in Midden-Vlaanderen. Bij deze 
gelegenheid worden de afscheidnemende DB-leden van FV CAW en in het 
bijzonder gewezen voorzitter Louis Vervloet nog eens extra bedankt en in de 
bloemen gezet.

Donderdag 07.01.2021 om 17.00 uur. 

2.3. GEZAMENLIJKE PROJECTEN MET PARTNERORGANISATIES EN 
HET RUIMER NETWERK

100 JAAR ACW / BEWEGING.NET

We spelen in op het aanbod en/of de vraag van Beweging vzw die erop gericht is om
 3 onze vrijwilligers en partnerorganisaties te danken;
 3 de rijke geschiedenis te vertellen aan iedereen die het wil horen;
 3 onze oriëntaties voor de toekomst bekend te maken;
 3 de naambekendheid van beweging.net te vergroten;
 3 de samenwerking in het middenveld te versterken om meer impact te hebben 

op beleidskeuzes.

Vanuit Midden-Vlaanderen is er alvast al het engagement om de historische 
wandeling ‘In de Voetsporen van het Volk’ n.a.v. 125 jaar christelijke 
arbeidersbeweging in Gent (2016) te actualiseren en om die dan ruim ter 
beschikking te stellen.

RENO 21

RENO 20 kende omwille van COVID-19 wel een heel bijzondere editie. De geplande 
vieringen in Gent en in Denderleeuw konden niet plaatsvinden. Toch is RENO 20 
niet onopgemerkt voorbijgegaan:

 3 Er werden 3.230 postkaarten met RENO-boodschap verstuurd naar personeel, 
vrijwilligers, het bestand van RENO op 12.05.2020.

 3 Er werden ruim 10 000 vetplantjes met Rerum Novarumboodschap 
uitgedeeld aan personeelsleden van welzijns - en zorginstellingen door de 
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bewegingspunten en ’t Kadehuis tussen 13 en 20.05.2020.
 3 Op de vooravond van Hemelvaart op 20.05.2020 hebben we met de 

personeelsploeg van ’t Kadehuis #NIEUWE TIJDEN met reuzeletters uitgezet op 
de Korenlei in Gent tijdens het interview met Peter Wouters voor Radio 2 en 
voor de VRT.

 3 Om wat meer kleur te brengen op de Korenlei bracht kunstenaar/muralist Xuas 
een graffiti-kunstwerk aan op de voorgevel van ’t Kadehuis op 20.05.2020.  
Het mocht er blijven hangen tot halfweg augustus 2020.

De geplande vieringen van 2020 worden nu geprogrammeerd in 2021.

 3 Woensdag 12.05.2021 om 18.00 uur in Gent.
 3 Woensdag 12.05.2021 om 19.00 uur in Denderleeuw.

PROJECT BEWONERSPARTICIPATIE
[SHM Het Volkshaard, SHM Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor 
Volkswoningen (MBV)]

Het huidige project bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’ werkt aan de hand van een 
methodisch traject in zes projectstappen aan ‘De wijk van morgen’. Het project is 
als het ware de ‘go-between’ tussen de sociale huisvestingsmaatschappij en haar 
huurders. Voornamelijk bouwtechnische, -fysische en omgevingsfactoren komen 
aan bod tijdens de ontmoetings- en dialoogmomenten.

Zie ook pagina 32 en 40.

Met het project “Welkom in jouw buurt” ligt de focus op buurtontmoetingen, 
dialoog en het creëren van sociale cohesie. De mede-organiserende partners - zoals 
bijvoorbeeld vdk bank en Het Nieuwsblad - kunnen hierin een eigen rol opnemen.

PRIJSUITREIKING PASAR WANDELZOEKTOCHT

Elk jaar organiseert Pasar regio Gent-Eeklo een wandelzoektocht in Gent tijdens 
de twee zomervakantiemaanden juli en augustus. Dit gebeurt in samenwerking 
met beweging.net en de socio-economische partnerorganisaties vdk bank, CM, 
ACV, Familiehulp en SHM Het Volk.
De prijsuitreiking is gepland op vrijdag 09.10.2021 om 18.00 uur | De Abt (Gent).

CAMPAGNE ‘WELKOM IN JOUW BUURT’
[vdk bank, SHM Het Volk, CM, Mediahuis]
Zie 1.2.

DE GEMEENTELIJKE SPIEGEL
[CM, UGent]
Zie 4.2.

TAKE A BREAK-ACTIE VOOR DE STUDENTEN IN DE EXAMENS
[vdk bank, CM]
Zie 3.3.

DWARS DOOR GENT
[Pasar]

BOOMPLANTACTIES
[CM]
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Cardijnwijk // Aalter
Brouwerijwijk // Eke-Nazareth
Prosper Cocquytstraat // Nevele
Westveld // Sint-Amandsberg

Vogelzang // Olsene
Driebunderput // Melle
Ahlhornstraat // Evergem
Kapelleken // Lochristi
Planetenwijk // Mariakerke

Westeinde- en Gasmeterstraat // Maldegem
Kongostraat - Nieuwland // Gent
Tiny House: experimentele woonvorm // Gent

Vogelzang // Olsene
Driebunderput // Melle
Ahlhornstraat // Evergem
Kapelleken // Lochristi
Planetenwijk // Mariakerke

Kloosterstraat - Dageraadstraat // Melle
Zwanestraat - Lindendreef // Nazareth

Manilawijk // Gent
Rerum Novarumstraat // Aalter
Bijlokestraat // Nazareth
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3. MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (MVO)

3.1. Commissie MVO
3.2. Dienst MVO
3.3. Acties en initiatieven



Netwerk Bewust Verbruiken inspireert en activeert mensen tot een eenvoudige 
en duurzame levensstijl. Die stelt de waarde van bezit en de nood aan nieuwe 
aankopen in vraag. Hun activiteiten stimuleren het hergebruik, herstel en delen 
van spullen. Hun bekendste project is Repair Cafés.
Meer dan veertig consumenten-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties maken deel 
uit van het netwerk, van kleinere organisaties als Samenhuizen, Femma of Velt, 
tot internationale spelers als WWF en Oxfam Wereldwinkels. Netwerk Bewust 
Verbruiken stimuleert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de 
verschillende lidorganisaties.

Wat moeten we juist verstaan onder ‘circulaire economie’?
Barbara: “In het klassieke lineaire economische systeem worden grondstoffen 
omgezet in producten, die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd. 
In de circulaire economie blijven de grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop. 
Niets gaat verloren. In plaats van productie - consumptie - afval wordt er dus 
gestreefd naar zoveel mogelijk herstellen, hergebruiken en delen van producten.”

Waarom is circulaire economie de toekomst?
Barbara: “Tegen 2050 leven we met 9,7 miljard mensen op deze aarde. Dat 
betekent nog meer productie en consumptie. En dat terwijl de druk op het 
klimaat en de natuurlijke grondstoffen nu al problematisch is. De vraag naar 
grondstoffen zal blijven stijgen terwijl deze niet oneindig zijn en het steeds 
moeilijker wordt om ze te ontginnen. Op lange termijn worden sommige 
cruciale, ruwe grondstoffen wellicht echt schaars en duur. Materialen ontginnen, 
transporteren en er goederen van maken, heeft een hoge energiekost die zich 
vertaalt in CO2-uitstoot.  

Barbara Janssens is coördinator van Netwerk Bewust Verbruiken. De termen 
recyclage, herstel, hergebruik en duurzaamheid behoren tot haar dagelijkse 
woordenschat. Zij geeft ons een inleiding in de ‘circulaire economie’, een thema 
dat dit werkjaar ook bij beweging.net MVL centraal staat.

Circulaire economie: NIETS GAAT VERLOREN

Barbara Janssens, coördinator van Netwerk Bewust Verbruiken.



Wat doet Netwerk Bewust Verbruiken hierrond?
Barbara: “Met Netwerk Bewust Verbruiken werken we al jaren rond minder 
consumeren. Onze focus was steeds het langer in leven houden van producten én 
het in vraag stellen van nieuwkoop. Bijna 10 jaar geleden organiseerden we voor 
het eerst in België de Repair Cafés en zo hebben we repareren op de kaart gezet. 
Samen met onze zusterorganisaties van Repair&Share trekken we de Recht Op 
Repareren campagne, waarin we oproepen om ons manifest te ondertekenen en 
zo te ijveren voor producten die herstelbaar zijn. 
Maar we experimenteren ook met andere vormen van bezit en lanceerden de 
eerste ‘bibliotheek’ van kinderfietsen ‘Op Wielekes’ in Gent, die bij beweging.net 
een mooi vervolg vond onder de vorm van de Fietsbieb. Ook Babytheek is een 
uitleendienst van babyspullen, waarbij toegang tot spullen  belangrijker is  dan ze 
te bezitten.

Vanuit onze missie stellen we overconsumptie ook in vraag en willen we werken 
aan een samenleving van genoeg voor iedereen, waarbij economische groei niet 
langer een doel op zich is.” 

www.netwerkbewustverbruiken.be
https://repairshare.be/manifest/

ä Projectbezoeken i.k.v. circulaire economie: zie pagina 16-17.

Als we Europa tegen 2050 klimaatneutraal willen maken, is een omschakeling naar 
circulaire economie broodnodig. Een circulaire economie maakt slim gebruik van 
materialen en hergebruikt ze steeds opnieuw. Het gaat veel verder dan recycleren, 
het is het fundamenteel herdenken van producten en systemen. Bovendien  
ontstaan er nieuwe jobkansen voor ambachtslui, makers, herstellers, sorteerders, 
enzovoort.”

Welke rol spelen overheid, bedrijven en middenveld bij de ontwikkeling 
ervan?
Barbara: “Circulaire economie is een breed begrip met veel deelaspecten. Zowel 
overheden, bedrijven als wetenschappers en burgers spelen er een rol in. Circulaire 
economie is een manier van denken, maar ook een manier van handelen. 

De overheid kan slimme keuzes maken, investeren en overheidssteun oriënteren 
naar bedrijven en middenveld die werk maken van de circulaire economie. Europa 
kiest met de Green Deal ambitieus om hierop in te zetten. 

Het middenveld kan op zijn beurt een unieke rol spelen in het sensibiliseren 
van burgers, het aanwakkeren van bedrijven en overheid én erop toezien dat 
iedereen mee is in de omwenteling. Circulaire economie moet immers ook sociaal 
inclusief zijn. Het middenveld blinkt ook uit in het opzetten van experimenten 
en initiatieven. Zo werden de eerste vormen van autodelen door het middenveld 
opgestart en pas de laatste jaren ook door bedrijven uitgespeeld.” 

“Als we Europa tegen 2050 klimaatneutraal willen 
maken, is een omschakeling naar circulaire economie 

broodnodig.”

“Het middenveld kan een unieke rol spelen in het 
sensibiliseren van burgers, het aanwakkeren van 

bedrijven en overheid én erop toezien dat iedereen 
mee is in de omwenteling..”



We brengen directies, kaderleden en IT-verantwoordelijken uit het netwerk samen 
rond de tafel om ervaringen en expertise uit te wisselen.

Datum: najaar 2020 | ’t Kadehuis (Gent).

3.2. DIENST MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
(Dienst MVO)

De Dienst MVO is het aanspreekpunt voor de (historische) economische partners 
van beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW).

Met de economische partners bedoelen we in deze context volgende 
ondernemingen, actief in de regio Gent-Eeklo: DVV verzekeringen (handelsfonds), 
GOED Thuiszorgwinkels, Coöperatieve Het Volk, Sociale huisvestingsmaatschappij 
Het Volk en heel in het bijzonder vdk bank.

Beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW) ijvert als verbindingsschakel - tussen enerzijds 
de hogergenoemde partners en anderzijds de talrijke regionale instellingen, 
organisaties én mensen - om het kwalitatieve aanbod van diensten en producten 
kenbaar te maken.

Door het opzetten - binnen de reguliere vrijwilligerswerking - van allerlei 
‘reclame- en sponsoringsactiviteiten’ slaagt de Dienst MVO (FV CAW) erin om hun 
historische, bestaande klantenportefeuille mee op peil te houden. Publicitaire 
invalshoeken zijn: 1. de eigen bewegingspers, 2. de plaatselijke werking, 3. eigen 
evenementen, initiatieven of acties, 4. de partnerorganisaties en 5. allerhande 
publiciteitsopportuniteiten (bijvoorbeeld: sportmanifestaties). 

3.1. COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (Commissie MVO)

De ‘Commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen‘ is een 
expertiseplatform dat opgericht is (Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 - 
jaaractieplan 2016-2017) binnen de schoot van beweging.net Oost-Vlaanderen.
In deze commissie zetelen volgende partners: vdk bank, CM Oost-Vlaanderen, 
Familiehulp vzw, DVV verzekeringen, Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Het Volk, Groep INTRO, GOED Thuiszorgwinkels Oost-Vlaanderen, Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en ACV Oost-Vlaanderen.

Bij bovenstaande ondernemingen - zoals bijvoorbeeld vdk bank - gaan 
bedrijfswinst én maatschappelijke winst hand in hand met elkaar. Een deel van de 
winst investeren ze opnieuw in de samenleving door middel van sociale projecten 
of ethische, duurzame keuzes binnen hun bedrijfsbeleid.

THEMACOMMISSIE

De commissie MVO is een platform waar expertise, deskundigheid en knowhow 
met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen uitgewisseld 
worden. Zo stonden de laatste themacommissies in het teken van duurzame 
mobiliteit. Professor Dr. Marco te Brömmelstroet (Universiteit van Amsterdam) 
was te gast op 25.04.2019.
Oost-Vlaamse gedeputeerden Riet Gillis (Groen) en Leentje Grillaert (CD&V) waren 
aanwezig op de MVO-commissie van 19.09.2019.

De volgende themacommissie gooien we het over een andere boeg en gaan we 
dieper in op cyberveiligheid en maatschappelijk verantwoord omgaan met (big) data.
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De Dienst MVO zal dit werkjaar bijzondere aandacht besteden aan het voorstellen 
én introduceren in het netwerk van de nieuwe relatiebeheerder Klaas Verbeke. 
Daarnaast proberen we de bestaande verzekeringsportfolio (kwalitatief en 
kwantitatief) uit te breiden.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen
Met het project bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’ wil sociale huisvestingsmaatschappij 
Volkshaard de dialoog met haar bewoners verbeteren. Daarvoor doet ze beroep op 
een externe partner, beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW), die de nodige knowhow en 
expertise in huis heeft om de buurtbeleving sterker te maken.

Zie 2.3. en pagina 32.

3.3. ACTIES EN INITIATIEVEN

In dit punt focussen we - niet limitatief - op de activiteiten en initiatieven die 
binnen de opdracht MVO worden georganiseerd. 

COMMUNICATIE

Beweging.net MVL (FV CAW) beschikt over verschillende mediakanalen om te 
communiceren met vrijwilligers, (potentiële) klanten, personeelsleden van het 
netwerk en externe stakeholders.

We maken een onderscheid tussen de geschreven bewegingspers (bijvoorbeeld: 
B.magazine, ledenblad Visie, enz.) en de digitale mediakanalen (bijvoorbeeld: 
facebookpagina, Instagram en twitteraccount). Deze kanalen worden blijvend 
ingezet om de ondernemingen, hun producten en diensten in de kijker te zetten.

Daarnaast organiseert de Dienst MVO activiteiten en initiatieven om nieuwe 
klanten aan te trekken voor de bovenvermelde partners en voor vdk bank in het 
bijzonder.

vdk bank en beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW): een duurzaam partnership

Al meer dan 90 jaar doet vdk bank, de duurzame huisbankier van beweging.net, 
beroep op het uitgebreide netwerk van de christelijke arbeidersbeweging. Via 
een duurzaam partnership willen beweging.net Gent-Eeklo en vdk bank hun 
gemeenschappelijke belangen optimaliseren.
Dit werkjaar wenst de Dienst MVO extra aandacht te besteden aan de meer recent 
aangeworven kantoorhouders en -medewerkers in het werkingsgebied van 
beweging.net MVL.

Een ‘Quick-Wins-Ontmoeting’ tussen de Dienst MVO, de zone-stafmedewerker, 
de voorzitter van het bewegingspunt en de recent aangeworven kantoorhouder 
en -medewerker, moet ervoor zorgen dat in een kort tijdsbestek: een 
kennismaking geschiedt, wederzijdse quick-wins verkend worden en 
samenwerkingsmogelijkheden geëxploreerd worden.

DVV verzekeringen (handelsfonds)
De corebusiness van het handelsfonds DVV verzekeringen is het 
verzekeren (bijvoorbeeld: brandverzekering, autoverzekering, 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, enz.) van instellingen en organisaties 
uit de social-profitsector. Net zoals voor vdk bank willen we vanuit beweging.
net Gent-Eeklo (FV CAW) DVV verzekeringen introduceren bij verschillende 
organisaties, instellingen en ondernemingen uit het ruime netwerk van beweging.
net MVL.
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De Dienst MVO creëerde hiermee een forum voor bijvoorbeeld hoogleraar en 
Belgisch econoom Koen Schoors (UGent) of voor thema’s als ‘De gevolgen van 
corona voor horeca en evenementen’. Specifieke inspanningen werden geleverd 
om (potentiële) klanten van bijvoorbeeld vdk bank te bereiken. 

Een promotionele advertentie en logo komen prominent in beeld. In samenspraak 
met bijvoorbeeld Cel Bedrijven & Organisaties en de marketing dienst van vdk bank, 
enz., wordt onverminderd gezocht naar interessante thema’s en gastprekers om 
ook in het werkjaar 2020-2021 dit geslaagde online offensief verder te zetten.

Extra katern ledenblad Visie : 19.11.2020 en mei 2021.

PERSONEELSACTIE

Om de twee jaar zetten we het personeel van De Beweging figuurlijk in de 
bloemetjes met een kleine attentie. De medewerkers van ’t Kadehuis engageren 
zich om de gadgets persoonlijk te overhandigen. Enerzijds willen we met de 
personeelsactie de medewerkers bedanken voor hun inzet en engagement, 
anderzijds willen we een dienst, product of de missie van onze duurzame 
huisbankier vdk bank in de kijker zetten bij het personeel. 

Donderdag 19.11.2020.

Beweging.net MVL blijft verder investeren in een hedendaags én performant CRM-
systeem i.c. salesforce.com. 

De Dienst MVO wenst de potentiële mogelijkheden te verkennen van direct 
mailing. Deze communicatievorm, met respons als uiteindelijk doel, willen 
we - in samenwerking met vdk bank - concreet uittesten (najaar 2020) bij de 
boomplantacties.

In deze direct-mailing combineren we communicatief de duurzame, ethische 
keuzes van vdk bank - via hun engagement in ‘Sign for my Future’ (cf. www.
vdk.be ) - en de sterktes van beweging.net MVL met betrekking tot het concreet 
organiseren van succesvolle boomplantacties (cf. stad Deinze, gemeente 
Assenede, enz.). Lokale beleidsmakers worden hiermee geappelleerd om een 
ambitieuzer klimaatbeleid mee vorm te geven. 

We doen dit met respect voor de Europese regelgeving rond 
gegevensbescherming van persoonsgegevens (GDPR).
In het voorjaar van 2020 werd hiertoe een DPO (Data Protection Officer) 
aangesteld, zijnde advocaat Jents Debruyne.

De COVID-19-pandemie (voorjaar 2020) en de bijhorende ‘verplichte lockdown’ 
noopten o.m. de Dienst MVO om creatief aan de slag te gaan. Het resultaat was 
een online offensief.

Een online offensief
In versneld tempo werd geïnvesteerd in geluid-, beeld-, en belichtingsmateriaal om 
op een meer professionele manier online sessies als facebook lives, webinars en 
videosessies live te streamen.
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 3 Netwerkevenement: Gentse Floraliën, Lichtfestival, enz.
Afhankelijk van de COVID-19 maatregelen kunnen we - in samenspraak met 
bijvoorbeeld vdk bank, SHM Het Volk e.a. - beslissen om gebruik te maken van 
stadsfestivalopportuniteiten zoals de Gentse Floraliën (Week van 1 tot 9 mei 
2021), het Lichtfestival (woensdag 27.01.2021), enz. om een netwerkevenement 
voor (potentiële) klanten, zakenrelaties, enz. te organiseren.

KUNSTENOVERLEG GENT - CULTUURZOMER
Door de COVID-19 pandemie hebben veel kunstenaars en artiesten het moeilijk. 
Alle kunst- en cultuurevents, muziekfestivals, enz. werden geannuleerd. Voor 
veel (beginnende) kunstenaars, theatermakers en muzikanten is dit rampzalig. 
De Dienst MVO kiest ervoor om o.m. de Gentse cultuur te ondersteunen en is in 
onderhandeling met Frederik Sioen, coördinator van Kunstenoverleg Gent.
Drie ideeën worden voorgelegd en besproken met de coördinator van het 
Kunstenoverleg Gent:

 3 ‘ ’t Kadehuis Bruist’ als alternatief voor ‘OdeGand - Festival van 
Vlaanderen’
Na de positieve evaluatie van het OdeGand-netwerkevent van september 2019 
wilde de Dienst MVO in samenwerking met het vdk-kantoor Gent-Centrum dit 
initiatief herhalen.
Het massaevenement Odegand zal alvast niet in zijn originele formule kunnen 
plaatsvinden. 
Daarom zoeken wij - in samenspraak met het Kunstenoverleg Gent - naar 
een meer intiem en COVID-proof alternatief. De centrale doelstelling blijft 
behouden: (potentiële) klanten een aangename, sfeervolle avond bezorgen.

Zaterdag 19.09.2020 om 18.00 uur | ’t Kadehuis (Gent)

NETWERKEVENEMENTEN

 3 Netwerkevenement voor (potentiële) klanten Cel Bedrijven en 
Organisaties (Cel B&O) vdk bank
Met de netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden richten we 
ons tot vrijwilligers en particuliere vdk-klanten. 
Om vdk bank de mogelijkheid te geven ook (potentiële) institutionele klanten 
(Cel B&O) uit te nodigen en te ontmoeten, organiseren we een specifiek 
netwerkevenement in het Leietheater (Deinze). Het wordt een uniek event. 
Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van de vrijwilligersavonden dat 
een ‘comedian-mentalist’, Gili genaamd, op het programma staat. 

Donderdag 03.12.2020 om 20.00 uur | Leietheater (Deinze).

 3 Vier netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden
Op de reguliere vrijwilligersavonden kunnen de vdk-kantoorhouders 
particuliere klanten uitnodigen. Vdk bank krijgt - traditiegetrouw - een 
gegarandeerd contigent toegangskaarten per voorstelling.

 3 Netwerk-experiment ‘Om en rond de Sint-Baafsabdij’  
Met de organisatie van een openlucht event anticipeert de Dienst MVO 
op de verstrengde COVID-19 maatregelen. De nieuwe formule brengt een 
kleinschaliger aantal vrijwilligers én (potentiële) klanten van vdk bank samen 
rond een meer intiem (toneel)gebeuren. 
Er is alvast een officiële aanvraag gericht aan de stad Gent om dit te 
organiseren op de historische gronden van de mystieke ruïnes van de Sint-
Baafsabdij. 
Deelnemers mogen zich verwachten aan een coronaproof experiment. 

Zondag 04.10.2020 vanaf 10 uur | Sint-Baafsabdij (Gent).
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 3 ‘Wij de Wijk’ 2.0
Om de muziekartiesten een hart onder de riem te steken en terzelfdertijd 
cultuur toegankelijker te maken voor iedereen, plannen we een intiem 
muziekconcert in de Gentse volksbuurt ‘Manila wijk’ (gelegen tussen 
de Brugsesteenweg en de Groendreef). Deze buurt is goed voor ± 300 
woongelegenheden. Een stedelijke mix van jong en oud, authentieke en 
nieuwe Gentenaars, van hoogbouw en gezinswoningen. SHM ‘Het Volk’, vdk 
bank en beweging.net MVL slaan graag de handen in elkaar om de wijk een 
uniek home-festival-gevoel te bezorgen.

Zaterdag 03.10.2020 | Manilawijk (Gent).

 3 Car-Free-Day aanmoediging 
Voor vdk bank en beweging.net MVL biedt de Car-Free-Day een unieke 
gelegenheid om de professionele medewerkers die om en rond ‘De 
Poel’ werken een symbolische aanmoediging te geven om zich op een 
duurzame, milieuvriendelijke wijze te verplaatsen. Een muzikale verpozing 
- in samenwerking met het Kunstenoverleg Gent - een boterham en een 
symbolisch gadget moeten de medewerkers vanachter hun bureau lokken … 
en hen sensibiliseren om hun woon-werkverkeer duurzaam onder de loep te 
nemen.

Donderdag 17.09.2020 tijdens de middagpauze.

INFO EN VORMING I.S.M. VDK BANK

 3 Infosessies ‘Zorgvolmacht en erfrecht’
Sinds 1 september 2018 zijn de regels rond het erfrecht veranderd. Dit 
heeft een aantal gevolgen voor wie aan successieplanning wil doen. Maar 

successieplanning gaat over veel meer dan enkel wie wat zal erven. Het gaat 
ook over plannen maken wie jouw centen zal mogen beheren voor het geval je 
niet meer ‘wilsbekwaam’ bent door bijvoorbeeld dementie. Vlak voor de COVID 
19-lockdown vond - zoals steeds in samenwerking met vdk bank - een lezing 
plaats in Zelzate. De lezing van april jl. werd uitgesteld naar het najaar.

Bewegingspunten die rond deze materie een infosessie willen organiseren, bij 
voorkeur in partnerschap met Samana, OKRA, Femma of kwb, kunnen hiervoor 
contact opnemen met hun zonebegeleider.

 3 Vormings- en lessenpakket ‘Financiële geletterdheid’
Afgelopen werkjaar deden 5 scholen, goed voor 12 klassen en ±150 leerlingen 
beroep op de expertise van de Dienst MVO inzake financiële geletterdheid.
Gesterkt door de positieve feedback van leerkrachten én leerlingen bieden we 
ook komend schooljaar dit lespakket aan. Afhankelijk van de onderwijsvorm en 
studierichting kan de inhoud van de lessen aangepast worden. De lessen vinden 
normaliter plaats in ’t Kadehuis maar kunnen ook op de school gegeven worden.

 3 Duurzame beleggingsavond met Pascal Paepen
“Hoe meer geld de centrale banken drukken, hoe meer ons spaargeld aan 
waarde verliest. Wat kan je hieraan doen?” De beleggingsavond in Aalst met 
beursexpert Pascal Paepen probeert hierop een antwoord te formuleren. Pascal 
Paepen is docent ‘Bank & beurs’ en ‘Internationaal ondernemen’ aan de Thomas 
More Hogeschool Kempen en docent ‘Beleggen’ aan het Hoger Instituut der 
Kempen. Hij is ook gastprofessor ‘Bank en beurs’ aan de HUB in Brussel.

Voor de organisatie van deze sessie bewandelen we omwille van COVID-19 
twee pistes: ofwel een webinar, ofwel een fysieke lezing, telkens voor een 
select publiek.

December 2020, Aalst.
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 3 Take a break: voor een gezonde kerstblokperiode
Studenten vlak voor de examens ‘een gezonde blokperiode’ toewensen, dat 
blijft het uitgangspunt van ‘Take a break’. De zomerblok was omwille van 
corona geen optie, daarom willen beweging.net en vdk bank de studenten 
trakteren op een gadget dat toegang geeft tot enerzijds een duurzaam 
prijzenpakket en anderzijds  informatie over gezondheid tijdens het studeren. 
Hiervoor gaan we samenwerken met CM/Teleblok. Focus leggen we op de 
Arteveldehogeschool, waar we met onze bewegingsploeg verdeeld over 
verschillende campussen markeerstiften zullen uitdelen. 

Maandag 7 december 2020

 3 Actieve deelname aan (sport)evenementen
De aanwezigheid op sportevenementen zoals o.a. de Watersportbaanloop of 
bedrijvenloop is de ideale gelegenheid voor personeelsleden van De Beweging 
om hun loopkledij ‘in the picture’ te plaatsen. De dienst MVO staat mee in voor 
de administratieve en praktische ondersteuning van dit evenement.

 3 Personeelsquiz
Normaal gezien zou een mooie traditie, de personeelsquiz van vdk bank en 
beweging.net, hervat worden in 2020. Ook hier gooide de COVID-19 pandemie 
roet in het eten. Als de omstandigheden het in 2021 toelaten, krijgen de 
personeelsleden en vrijwilligers een nieuwe kans om hun kennis te etaleren.

Zaterdag 27.03.2021 om 19.30 uur.

 3 Salon de Kade: een ‘Meet & Greet’
Voor de lezingen van Salon de Kade opteren we er - reeds jaar en dag - voor 
om gastsprekers te programmeren die uitblinken in hun vakgebied. Onder 
meer voor de institutionele klanten (Cel B&O), relatiebeheerders, directies en 
kaderleden van vdk bank, een unieke gelegenheid om kennis te vergaren rond 
dit thema, ervaringen uit te wisselen én samen te netwerken.

Naar aanleiding van de lezing in het kader van circulaire economie geven we 
aan 10 deelnemers de mogelijkheid om gastspreker Michiel De Smet persoonlijk 
te ontmoeten.

Donderdag 11.02.2021 om 18 uur | Madonna (Gent).

ANDERE INITIATIEVEN I.S.M. VDK BANK

 3 Filmvoorstellingen
Vanuit de Dienst MVO worden op regelmatige tijdstippen filmvoorstellingen 
georganiseerd.
Deze filmvoorstellingen zijn een unieke gelegenheid om o.m. vdk bank 
in de kijker te zetten. Het vertonen van een promofilm, het geven van 
klantenkortingen en het ter beschikking stellen van - voor promotionele 
doeleinden - een contingent toegangskaarten, zijn slechts een kleine greep uit 
de waaier van samenwerkingsmogelijkheden.

Dinsdag 24.11.2020 om 20.00 uur | ‘Sorry we missed you’ | Sphinx (Gent).
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SAMENWERKING

 3 MyTrustO dienstverlening
Sinds juni 2016 kunnen mensen die hun rekeningen niet tijdig kunnen betalen 
of aanmaningen ontvangen van incassobureaus terecht bij MyTrustO:  
www.mytrusto.be.

De Oost-Vlaamse partnerorganisaties vdk bank, Familiehulp vzw , 
ACV en CM zijn medeondertekenaar van de gedragscode voor ethisch 
verantwoord invorderen en hanteren al of implementeren MyTrustO in hun 
invorderingsprocedure.

 3 Procura vzw 
Procura vzw is het kenniscentrum van beweging.net nationaal voor non-profit 
en sociale economie. Op basis van vragen - gesteld door hun leden - bouwt 
Procura vzw een opleidingsaanbod uit voor bestuurders, beroepskrachten 
en vrijwilligers. Het is de Dienst MVO die vanuit dit aanbod op zoek gaat naar 
opportuniteiten in dit opleidingsaanbod om vormings- en informatieavonden - 
in partnerschap - te organiseren.

Momenteel bekijkt de Dienst MVO de mogelijkheid om een informatie- 
en vormingsmoment te organiseren rond het thema ‘De coöperatieve 
onderneming en de nieuwe ‘Wet op de Vennootschappen en Verenigingen’ 
(WVV).’ 

Korenlei live wordt uitgezonden vanuit de bibliotheek ‘Voor ‘s Werkmans Recht’ in ’t Kadehuis. Voor de laatste sessie in 
een reeks van vijf was politicoloog en hoogleraar Carl Devos te gast om een actuele stand van zaken te geven bij ‘Waar 
blijft de nieuwe regering?’ (dd. 18.06.2020).
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vdk bank is 
steeds nabij.
Steeds begaan en steeds bereikbaar. 
1 op 1, aan het loket of online. Bij ons ben je altijd welkom. 
Financiële vragen? Advies op maat nodig? Of gewoon een goeie 
babbel van mens tot mens? Kom meteen langs of maak een afspraak 
op www.vdk.be/vind-een-kantoor.

Regel je je bankzaken liever digitaal? 
Kijk dan op www.vdk.be/allemaaldigitaal.

advertentie vdk bank is steeds nabij.indd   1advertentie vdk bank is steeds nabij.indd   1 26/06/2020   17:42:0126/06/2020   17:42:01



Tijdens de lockdown-periode gaven de Gras- en Korenlei in Gent een zeer 
desolate indruk. Om wat meer kleur te brengen op de Korenlei bracht 
kunstenaar/muralist Xuas op de vooravond van Hemelvaart een graffiti-
kunstwerk aan op de voorgevel van ’t Kadehuis (dd. 20.05.2020). Het mocht 
er blijven hangen tot halfweg augustus.

Het nieuwe regiobestuur van beweging.net Gent-Eeklo telt 15 vertegenwoordigers 
uit de bewegingspunten. Van de 15 kandidaten zijn er 10 nieuwelingen en 8 
vrouwen. Ellen Ophalvens uit Deinze (L) en Veerle Pauwels uit Destelbergen (R) 
geven alvast mee kleur aan de verjonging en vervrouwelijking van het Bestuur.



4. IMPACTGEDREVEN WERKEN
4.1. (Structureel) overleg en ontmoeting
4.2. Uitrol gemeentelijke spiegel
4.3. Beweging.academie en treflunch voor beleidsmakers



Het volk heeft gesproken: 2000 online-resultaten van de gemeentelijke spiegel  
Haalterts schepen en provincieraadsvoorzitster Phaedra Van Keymolen 
merkt op dat de meeste mensen tevreden zijn over (de betaalbaarheid 
van) hun woning, maar dat ongeveer 37% van de respondenten vindt dat 
er onvoldoende sociale woningen zijn. “Het klopt dat veel gemeenten een 
achterstand hebben wat sociale woningen betreft. De wachtlijsten zijn lang, 
vooral voor alleenstaanden en éénoudergezinnen. Gemeenten moeten daarom, 
in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale 
verhuurkantoren, instaan voor een voldoende aanbod aan sociale huur- en 
koopwoningen. In Haaltert zijn we alvast bezig met een inhaalbeweging. 
Belangrijk bij een sterk woonbeleid is dat er ook rekening wordt gehouden met 
alle levensfasen van een gezin en met eventuele beperkingen of handicaps. 
Zorgwonen en levenslang wonen moeten daarom gestimuleerd worden.  Sociale 
huisvestingsmaatschappijen kunnen zeker ook een rol spelen in het aanbieden 
van woonvormen voor ouderen.”

Hedeli Sassi, gemeenteraadslid in Aalter, vindt dat een kindvriendelijke 
gemeente geen einddoel mag zijn. “De interesses van kinderen en jongeren 
veranderen en daar moeten we ons bewust van zijn. Wat vroeger goed was, is dit 
misschien niet meer vandaag. Het blijft daarom van belang om jongeren, maar 
ook kinderen, een stem te geven. Een gemeente met een beleid voor, door en met 
jongeren, daar wil Aalter naartoe. In het verleden bijvoorbeeld kreeg onze nieuwe 
natuurlijke speelruimte in Knesselare vorm dankzij deze jongeren. Zij maakten de 
zotste tekeningen over hun ideale speeltuin en het waren ook deze jongeren die 
samen met ons op stap gingen om inspiratie op te doen.”

Mee vorm geven aan het gemeentelijk beleid in je gemeente, dat is nog steeds 
de uitdaging van de gemeentelijke spiegel die Beweging.net samen met de 
Gentse universiteit ontwikkelde. In zowat alle gemeenten van onze regio 
hadden de gespreksrondes achter de rug moeten liggen, ware het niet dat een 
virus daar een stokje voor stak. Wel vulden ruim 2000 streekgenoten de online-
enquête in. Wij vingen reacties op van mensen die met het beleid bezig zijn: 
“Op het eerste zicht lijken de cijfers te wijzen op een algemene tevredenheid 
over de eigen buurt”. 

ä  Vlaams parlementslid en gewezen minister Joke Schauvliege zal de werkgroep 
rond circulaire economie leiden. Zie pagina 48.



Zes van de zeven erkende beweging.net burgemeesters uit Midden-Vlaanderen na een voorbereidende 
vergadering bij de opmaak van de gemeentelijke spiegel (dd. 20.11.2019). V.l.n.r. Johan Van Durme 
(Oosterzele), Jenne De Potter (Zottegem), Vincent Van Peteghem (De Pinte), Jan Vermeulen (Deinze, Het 
Land van Nevele), Joop Verzele (Kruisem) en Dirk De Maeseneer (Melle). Tony Vermeire (Lievegem) was 
verontschuldigd.

Ronses gemeenteraadslid Leo Verstichel vindt de op het eerste zicht 
verrassend grote tevredenheid van de respondenten, toch wat dubbel. 
“Zeker mocht blijken dat de antwoorden gegeven werden door de opgeleide 
middenklasse,  die de problemen niet direct lijfelijk ervaart. Ronse heeft door 
zijn specifieke situatie steeds moeten inzetten op sociale voorzieningen: 
samenlevingsopbouw, sociale economie… alles was en is hier zichtbaar 
aanwezig. Maar ik stel vast dat lang niet iedereen dat nog zo als vanzelfsprekend 
beschouwt. Wat het niet gemakkelijker maakt om hierin te blijven investeren… 
Daarom werken we in Ronse aan een globaal armoedeplan dat de basis moet 
vormen voor een beleid op lange termijn. Met deze gemeentelijke spiegel kunnen 
we alvast één en ander op een laagdrempelige manier bespreken!”

Burgemeester Jan Vermeulen stelt vast dat zijn Deinze het op vlak van 
mobiliteit goed doet in vergelijking met andere steden en gemeenten,  
maar ziet toch nog een werkpunt . “Zo blijft het auto-aandeel in Deinze 
bijzonder hoog. Daar ligt voor onze gezinnen nog heel veel winst te rapen door in 
te zetten op alternatieven, zoals de elektrische fiets en autodelen. Dat scheelt een 
pak in de portemonnee van onze inwoners.”

Vlaams parlementslid Joke Schauvliege hoopt dat de gemeentelijke spiegel 
mensen bewust kan maken van het belang van participatie: “We leven in een 
dichtbevolkte regio waar iedereen zijn plaats verdient om te leven, te werken en 
te ontspannen. Samen met de Vlaamse overheid hebben de lokale overheden, in 
samenspraak met de inwoners, een belangrijke opdracht om die mogelijkheden 
te creëren met oog voor voldoende groene ruimte, kwaliteitsvolle woningbouw, 
respect voor het platteland en een netwerk van openbaar vervoer zodat iedereen 
bereikbaar en verbonden is.”

ä  De gemeentelijke spiegel in cijfers: zie pagina 49 en 52.



De vergadermodaliteiten en -frequentie worden vastgelegd in onderling overleg 
en/of op suggestie van de voorzitter van het Provinciaal Politiek Comité en/of de 
secretarissen van beweging.net en/of de regionale beleidsorganen van beweging.
net.

OVERLEG BURGEMEESTERS EN SCHEPENEN

Jaarlijks wordt een tweetal (informele) overlegmomenten ingepland om de goede 
banden met erkende uitvoerende mandatarissen en beweging.net verder aan te 
halen. Ze worden meestal gelinkt aan een of ander evenement.

De erkende burgemeesters, parlementsleden en schepen van de stad Gent krijgen 
een preview van de resultaten van de online bevraging van de gemeentelijke 
spiegel bij meer dan 2 000 respondenten. Daarnaast worden ze uitgenodigd om 
mee hun schouders te zetten onder het dossier rond circulaire economie.

Vrijdag 25.09.2020 om 07.30 uur | ’t Kadehuis (Gent).

COLLEGAGROEP ROND CIRCULAIRE ECONOMIE

Onder leiding van Vlaams parlementslid en gewezen Vlaams minister Joke 
Schauvliege willen we experten en mandatarissen rond de tafel brengen om na te 
gaan hoe lokale besturen kunnen bijdragen aan een circulaire economie. De focus 
ligt daarbij niet zozeer op een theoretisch kader, maar op concrete actiepunten 
waarmee lokale mandatarissen en bewegingspunten aan de slag kunnen gaan.

VOORAF

Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in 2018 en de regionale en federale 
verkiezingen in 2019 verkoos de Raad van Bestuur van Beweging vzw om haar 
politieke strategie te actualiseren. Het proces daartoe bestaat uit drie fasen:
1. Verzamelen van informatie in het eigen bestuur en via focusgroepen bij 

vrijwilligers, beroepskrachten, politici en maatschappelijke figuren van buiten 
beweging.net.

2. Kritische elementen uit de huidige strategie beschrijven en in een 
besprekingsdocument voorzien van mogelijke oplossingen. Dit rapport wordt 
aan de besturen van de partnerorganisaties en de regio’s bezorgd om intern 
besproken te worden en de bestuurders van beweging.net te inspireren.

3. Bespreking op de Raad van Bestuur van oktober 2020 om een coherente en 
werkbare nieuwe strategie voor te leggen aan de Algemene Vergadering van 
november 2020.

In Midden-Vlaanderen werd het rapport ter bespreking voorgelegd op het 
Regiobestuur van beweging.net MVL op dinsdag 16.06.2020.

4.1. (STRUCTUREEL) OVERLEG EN ONTMOETING

HET PROVINCIAAL POLITIEK COMITE

Het Provinciaal Politiek Comité heeft tot doel het creëren van een provinciaal 
forum van beweging.net en dit om de Oost-Vlaamse beleidsbeïnvloeding in 
het algemeen en in de christendemocratie in het bijzonder te versterken en zo 
efficiënt en effectief mogelijk te organiseren.
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4.2. UITROL GEMEENTELIJKE SPIEGEL

WAT EN WAAROM

Gemeentebesturen een spiegel van hun beleid voorhouden.

Hoe goed scoort jouw gemeente op het aanbod betaalbare en kwalitatieve 
huisvesting? Is jouw gemeente voldoende bereikbaar? De gemeentelijke spiegel 
geeft inwoners van gemeenten een idee over hoe hun geliefde gemeente scoort 
op deze en andere vragen. 
 
De gemeentelijke spiegel brengt cijfers samen over vijf thema’s: mobiliteit, 
huisvesting, welzijn en gezondheid, openbare ruimte en kindvriendelijkheid.  
Per thema worden cijfers door de UGent aangeleverd over 20 indicatoren. 
Daarnaast worden in het kader van de gemeentelijke spiegel inwoners bevraagd 
over hoe goed de gemeente scoort op elk van deze thema’s. Deze gegevens 
worden samengebracht op overzichtelijke kaarten per gemeente.  
 
Met de resultaten stappen de bewegingspunten naar gemeentebesturen 
om in gesprek te gaan over wat goed is en wat beter kan. Voor inwoners 
en verenigingen biedt de gemeentelijke spiegel tevens materiaal om 
participatiemomenten en acties te organiseren. 
 
ONLINE BEVRAGING

Het voorbije werkjaar werd de gemeentelijke spiegel ontwikkeld i.s.m. 
de Vakgroep Politieke Wetenschappen UGent. Eind februari 2020 was het 
meetinstrument klaar en konden de besprekingen aangevat worden in de 

ONDERHOUD ACV-CENTRALES | INTERPROFESSIONELE WERKING EN ERKENDE 
PARLEMENTSLEDEN

De voorbije vijf jaar hebben tien ontmoetingen plaatsgehad tussen de ACV-
Centrales | interprofessionele werking en beweging.net-mandatarissen van het 
Vlaams en federaal niveau. 

Deze ontmoetingen hebben een drieledig doel:
 3 correcte informatie verstrekken;
 3 wederzijdse standpunten verduidelijken;
 3 mekaar en mekaars werkveld beter leren kennen.

Informatie en standpuntbepaling

Er is al één ontmoeting gepland met Nathalie Muylle, federaal minister van Arbeid 
en Tewerkstelling.

Dinsdag 08.09.2020 om 19.30 uur | Hotel Den Briel (Gent).

Belevingsstages voor parlementsleden met een engagement in beweging.net

Met deze belevingsstages richten we ons vizier op de sociale werknemers-dimensie 
van de instelling, organisatie of onderneming die we bezoeken. Het zwaartepunt van 
de stage ligt enerzijds op ‘het meedraaien als werknemer in de instelling, organisatie 
of onderneming’ en anderzijds op ‘het ontmoeten van de directie en een afvaardiging 
van de syndicale ondernemingskern’. Op die manier krijgen ze een goed beeld van de 
situatie op de werkvloer en kunnen ze inspiratie opdoen voor hun parlementair werk.

Vrijdag 23.10.2020 om 07.30 uur | AZ Sint-Lucas (Gent).
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OPVOLGING

 3 De bevindingen worden op een volgende vergadering van het bewegingspunt 
besproken waaruit dan bepaalde acties kunnen voortspruiten.

 3 De acties kunnen heel uiteenlopend zijn. De zonebegeleider heeft een leidraad 
voor handen indien nodig.

 3 Op regioniveau wordt een rapport gemaakt dat wordt toegelicht en geduid op het 
Provinciaal Politiek Comité van 09.02.2021 en het Regiobestuur MVL van 23.02.2021.

4.3. BEWEGING.ACADEMIE EN TREFLUNCH VOOR 
BELEIDSMAKERS

DIALOOG EN DEBAT AANGAAN MET EEN BREED PUBLIEK

 3 We schakelen ons in in wat Nationaal wordt aangereikt. We kijken binnen de 
provincie en de regio’s wat haalbaar is en wat we met de partnerorganisaties 
verder willen uitrollen (cf. de gemeentelijke spiegel).

 3 Bezoeken met parlementsleden aan bedrijven en organisaties.

 3 Speeddate met parlementsleden.
Op buurtontmoetingsmomenten in het kader van ‘Wij de Wijk’ of ‘Welkom in jouw 
buurt’ wordt op vraag van de buurt en indien mogelijk de gelegenheid geboden 
om in gesprek te gaan met erkende parlementsleden van beweging.net.

bewegingspunten. Maar toen kwam de lockdown en viel alles stil. Gelukkig kon de 
online enquête wel worden opgestart. Daarin konden individuele burgers aan de 
hand van een 15-tal vragen hun persoonlijke mening kwijt over het beleid in hun 
gemeente. Over die resultaten kan nu al worden teruggekoppeld. Maar de fysieke 
besprekingen in de bewegingspunten zijn gepland van september tot december 
2020.

DEBAT MET EEN BUBBEL VAN 10

Een online-bevraging kan de temperatuur meten over het gevoerde beleid, maar 
voor een diepere peiling gaat de voorkeur nog steeds uit naar het fysieke debat. 
Deze fysieke besprekingen in de bewegingspunten zijn gepland van september 
tot december 2020.

 3 Het gemeentelijk bewegingspunt organiseert een dialoogmoment waarop één 
of meerdere thema’s besproken worden. Hierbij is het aan te bevelen dat waar 
mogelijk ook partnerorganisaties en experts van het thema aanwezig zijn.

 3 Tijdens de oefening wordt het debat gevoerd aan de hand van cijfers en vragen. 
Kunnen er zaken beter? Moet er iets extra aandacht krijgen?

 3 Alle opmerkingen en bevindingen worden samengevat door de zonebegeleider 
en de voorzitter of iemand aangeduid door de voorzitter. 
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Europarlementslid Cindy Franssen, samen met enkele lokale burgemeesters en schepenen, op bezoek bij Watt 
Factory. Na haar toelichting over de krachtlijnen van de Europese ‘Green deal’ kregen de gasten een rondleiding bij 
verschillende startende bedrijven, voorlopers in diverse technologieën rond ‘smart cities’ (dd. 06.03.2020).

 3 Event met Vibe vzw. 
Op 15 oktober 2020 is een medewerker van VIBE vzw onze gids bij een bezoek 
aan een aantal projecten in Aalst. VIBE is een vzw die streeft naar een leef-, woon- 
en werkomgeving die een positieve invloed heeft op mens, milieu en klimaat. 
Het accent van dit bezoek ligt op het belang van een circulaire economie en 
circulair bouwen voor de realisatie van een gezonde stad en omgeving. 

Donderdag 15.10.2020 om 16.00 uur | Aalst.

 3 Themasessies onder de formule Salon de Kade of Korenlei live.
Ze hebben tot doel om:
» het maatschappelijk debat aan te zwengelen;
» een nieuw netwerk uit te bouwen van actieve mensen met een 

maatschappijkritische en sociaal bewogen ingesteldheid;
» de polsslag te meten van meerdere evoluties in de samenleving.

Zie 2.2.

TREFLUNCH VOOR BELEIDSMAKERS

De voorbije twee jaar hebben we telkens een dankmoment georganiseerd voor 
mandatarissen en kandidaat-mandatarissen van beweging.net. Op 16.12.2018 na de 
gemeente- en provincieraadsverkiezingen, op 15.12.2019 na de Vlaamse, federale en 
Europese verkiezingen.

Dit jaar willen we terug aanknopen met de traditie van een treflunch voor 
beleidsmakers.

Zaterdag 03.04.2021 om 11.30 uur | Hof van Nassau (Zottegem).
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5. NOG UIT TE WERKEN 
RANDVOORWAARDEN VOOR 
BELEIDSPLAN BEWEGING.NET  
MIDDEN-VLAANDEREN 2021-2024

5.1. Voorbereiden Beleidsplan MVL 2021-2024
5.2. Verdere uitrol Salesforce / CRM-systeem
5.3. Communicatie



Deze werkgroep heeft een adviserend mandaat. Hij koppelt regelmatig terug naar 
de betreffende bestuursorganen.

TIMING

De tussentijdse en eindbeslissingen worden genomen door het Dagelijks 
Bestuur en het Regiobestuur. Op die bijeenkomsten dient de timing van de 
werkzaamheden als volgt afgestemd:

 3 DB 12.06.2020 en Regiobestuur 16.06.2020: goedkeuring plan van aanpak + 
timing;

 3 DB 09.10.2020 en Regiobestuur 13.10.2020: evaluatie beleidsplan 2016-2020 adhv 
SWOT + B&S-card;

 3 DB 11.12.2020 en Regiobestuur 15.12.2020: bespreking 1ste ontwerp beleidsplan;
 3 DB 12.02.2021 en Regiobestuur 23.02.2020: eindbespreking + goedkeuring 

beleidsplan.

5.2. VERDERE UITROL SALESFORCE / CRM-SYSTEEM

Vorig werkjaar gingen we definitief van start met Salesforce, een CRM-systeem 
dat ons moet toelaten om onze data efficiënt te gebruiken. In een eerste fase 
werden personen en organisaties met hun NAW-gegevens aan de database 
toegevoegd. Op basis van die gegevens kunnen selecties gemaakt worden 
van personen die samen moeten aangeschreven worden, B.magazine moeten 
ontvangen, uitgenodigd worden voor activiteiten, … Ook e-mails kunnen vanuit 
het systeem verstuurd worden naar een geselecteerde groep van personen.

5.1. VOORBEREIDEN BELEIDSPLAN MVL 2021-2024

KRIJTLIJNEN

Op het Regiobestuur MVL dd. 16.06.2020 werden de krijtlijnen goedgekeurd 
waarbinnen het nieuw beleidsplan MVL 2021-2024 kan ontwikkeld worden:

 3 We liëren ons aan het actualiseringsproces van Beweging vzw. Dit wordt 
afgerond op de Algemene Vergadering van Beweging vzw dd. 25.11.2020.

 3 De strategische doelstellingen van het Provinciaal beleidsplan 2016-2020 blijven 
behouden:
» Werken met vrijwilligers
» Netwerk gedreven werken
» Maatschappelijk verantwoord ondernemen
» Impact gedreven werken

 3 Alles moet passen binnen het (toekomstig) financieel kader.
 3 Alles moet passen binnen het statutair kader van FV CAW en FV ACW ZOVL.
 3 We luisteren naar de wensen en verzuchtingen van vrijwilligers en 

partnerorganisaties.
 3 Voor de evaluatie blijven we werken met de balanced scorecard. 

WERKWIJZE

Een gevarieerd samengestelde werkgroep coördineert de werkzaamheden 
en werkt het beleidsplan uit. Hij staat er ook garant voor dat de verschillende 
betrokken actoren aan bod komen: vrijwilligers, partnerorganisaties, 
personeelsleden, het ruimer netwerk. 

De werkgroep bestaat uit 8 personen: 2 personeelsleden van ’t Kadehuis, 2 
vrijwilligers/mandatarissen, 2 vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties, 2 
leden met beslissingsmandaat (Regiobestuur/DB).
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Dit werkjaar komt daar een laag bovenop: Event 360. Event 360 stelt ons 
in staat om de organisatie van activiteiten te integreren in de klassieke 
Salesforce omgeving. Het bijhouden van inschrijvingen, het aanmaken van 
aanwezigheidslijsten, de vergoeding van sprekers … dit alles zal via Salesforce 
verlopen. Dankzij de Communities-module kunnen we bovendien de 
inschrijvingen en eventuele betalingen automatiseren. 

Bijkomend voordeel is dat we inschrijvingen van nabij kunnen opvolgen. Wie 
zich inschrijft voor een activiteit krijgt een herinneringsmail eens de activiteit 
dichterbij komt. Achteraf kan een evaluatiemail verstuurd worden. Er wordt ook 
gekeken - indien nodig - hoe we deelnemers aan een activiteit kunnen bereiken via 
sms of What’s app.

Met andere woorden, Salesforce zal een nieuwe, hedendaagse dynamiek in de 
werking van beweging.net Midden-Vlaanderen brengen en toelaten om kort op de 
bal te spelen.

5.3. COMMUNICATIE

 3 Samen met ACV en CM wordt constant gezocht om Visie op een hedendaagse 
manier uit te rollen. Dit debat situeert zich vooral op nationaal niveau.

 3 De laatste jaren is de oplage van B.magazine geëvolueerd van 3 500 naar 17 000. 
Er wordt gestaag gewerkt aan een verdere uitbouw. De nieuwe target wordt 
gelegd op 25 000. Dit vereist meteen ook een kritische alertheid voor zowel de 
inhoud als het concept.

 3 Na de succesvolle samenwerking met de regionale televisie (cf. Tournée Pédale) 
gaan we nu voor het eerst een samenwerking aan met een dagblad, met 
name: Het Nieuwsblad. De krant zal mee de campagne ‘Welkom in jouw buurt’ 
ondersteunen en de online bevraging naar ‘het buurtgevoel in Vlaanderen’ 
promoten.

 3 Sociale media nemen een steeds grotere plaats in in het 
communicatielandschap. Jongere generaties nemen sneller hun toevlucht tot 
sociale media, dan tot de klassieke media. Maar ook bij het oudere deel van de 
bevolking vinden sociale media - en dan vooral Facebook - steeds meer ingang. 
De corona-crisis heeft het belang van de sociale media extra onderstreept 
(cf. delen van filmpjes, facebook live sessies, zoom-sessies, webinars, …). Als 
organisatie zijn we het aan onszelf verplicht om actief te zijn op Facebook, 
Instagram en Twitter. Na Facebook live wordt nu ook het Youtube-kanaal 
uitgetest.

Elk kanaal heeft een eigen specificiteit en doelgroep. Het is dus belangrijk om te 
weten welk kanaal wanneer te gebruiken in lijn met een duidelijke strategie en 
een wel doordacht communicatieplan.
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De familiebrunch in de Foyer van NTGent mocht opnieuw op heel wat 
belangstelling rekenen uit Lievegem. Bij die gelegenheid werden Ludwig 
Schack, gewezen voorzitter beweging.net ZOVL, Stefaan Vercamer, Valerie 
Taeldeman en Jenne De Potter, gewezen volksvertegenwoordigers, en Annick 
Willems, gewezen fractieleider in de Provincieraad, in de bloemetjes gezet.

Bijna alle bewegingspunten en de ploeg van ’t Kadehuis deelden ruim 10 000 
vetplantjes met Rerum Novarumboodschap en een ‘Super bedankt!’ uit aan 
personeelsleden van welzijns- en zorginstellingen tussen 13 en 20.05.2020. Op 
de foto: beweging.net Kruisem aan WZC Sint-Petrus in Kruishoutem (Kruisem).



6. OVERLEG- EN ACTIVITEITENKALENDER
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SEPTEMBER 2020

wo 02.09.20 07.30 uur Werkgroep Beleidsplan MVL 2021-2024 
do 03.09.20 18.30 uur Regiovoorzittersoverleg
vr 04.09.20 09.00 uur Nationale personeelsuitstap
di 08.09.20  09.00 uur Stafvergadering MVL 

19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
vr 11.09.20  11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW 

12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di 15.09.20 11.30 uur  Onthaal en kennismaking met de nieuwe bischop van Gent  

Mgr Lode Van Hecke | Gruuthuuse (Gent)
do 17.09.20 12.15 uur  Car-Free-Day aanmoediging voor personeelsleden op en rond De Poel  

i.s.m. vdk bank
za 19.09.20 18.00 uur Netwerkevenement ‘’t Kadehuis bruist’ i.s.m. vdk bank Gent-Centrum
wo 23.09.20 17.30 uur Jongerenevenement 2020 | Watt Factory (Gent)
vr 25.09.20 07.30 uur  Overleg erkende burgemeesters, parlementsleden en schepen stad Gent  

over online enquête gemeentelijke spiegel en dossier circulaire 
economie

di 29.09.20 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Open monumentendag = zondag 06.09.20
 3 Opening Festival van Vlaanderen = zaterdag 19.09.20

JULI 2020

ma 13.07.20
t/m  Collectieve sluiting
zo 02.08.20

za 04.07.20
t/m  Wandelzoektocht Pasar Gent-Eeklo
vr 30.08.20

AUGUSTUS 2020

di 18.08.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
wo 26.08.20 17.30 uur Vorming online vergaderen met bewegingspunten
do  27.08.20  09.00 uur Stafvergadering MVL 

20.00 uur Vorming online vergaderen met bewegingspunten

 3 tussen 15 juni en 15 september
» zomeroverleg met de spilfiguren van beweging.net in de gemeente.

 3 O.L.V. Hemelvaart = donderdag 15 augustus 2020



 | OVERLEG- EN ACTIVITEITENKALENDER | 59

NOVEMBER 2020

vr 13.11.20 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di 17.11.20  07.30 uur Werkgroep Beleidsplan MVL 2021-2024 

09.00 uur Stafvergadering MVL 
19.30 uur Provinciaal Politiek Comité

wo 18.11.20 20.00 uur  Vrijwilligersavond in Cultuurcentrum Evergem in Sleidinge
do 19.11.20 09.00 uur Personeelsactie i.s.m. vdk bank
  20.00 uur Salon de Kade met Paul Verhaeghe
   ‘Het concurrentieprincipe is niet zaligmakend’
di 24.11.20 09.00 uur  Extra stafvergadering MVL (inclusief administratie) i.k.v.  

beleidsplan 2021-2024
  20.00 uur Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL
  20.00 uur Filmvoorstelling ‘Sorry we missed you’ i.s.m. vdk bank |Sphinx (Gent)

 3 Herfstvakantie: van maandag 02.11.20 t.e.m. zondag 08.11.20
 3 Allerheiligen = zondag 01.11.20
 3 Wapenstilstand = woensdag 11.11.20

DECEMBER 2020

do 03.12.20  10.00 uur Nationale tweedaagse personeel beweging.net  
20.00 uur Vrijwilligersavond in het Leietheater in Deinze

vr  04.12.20  09.00 uur Nationale tweedaagse personeel beweging.net 
20.00 uur Vrijwilligersavond in het Leietheater in Deinze

ma 07.12.20  'Take a break'- actie voor studenten
di 08.12.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
do 10.12.20 18.30 uur Regiovoorzittersoverleg (reserve)

OKTOBER 2020

do 01.10.20 12.15 uur Prijsuitreiking vakantiekiekjes | ’t Kadehuis (Gent)
za 03.10.20 17.00 uur ‘Wij de wijk’ 2.0 in de Manilawijk (Gent)
zo 04.10.20 10.00 uur  Netwerk-experiment ‘Om en rond de Sint-Baafsabdij’ 

i.s.m. vdk bank 
Tussen wo 7 en wo 14.10.20 Regionale projectbezoeken i.k.v. circulaire economie
wo 07.10.20 18.30 uur Provinciale startavond Welzijnszorg
vr 09.10.20  11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW 

12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL 
18.00 uur Prijsuitreiking Pasar Wandelzoektocht | De Abt (Gent)

di 13.10.20 19.00 uur  Regiobestuur Gent-Eeklo  
- Installatie (nieuw) regiobestuur

  20.00 uur  Regiobestuur MVL 
- Evaluatie beleidsplan 2016-2020 (adhv SWOT + B&S-card)

wo 14.10.20 09.00 uur Stafvergadering MVL 
do 15.10.20 16.00 uur Event met Vibe vzw in Aalst
za  17.10.20 19.00 uur  Werelddag van verzet tegen extreme armoede | Sint-

Pietersplein (Gent)
di 20.10.20 07.30 uur Werkgroep Beleidsplan MVL 2021-2024
do 22.10.20 20.00 uur  Salon de Kade met Herman Van Rompuy 

‘Moedig en Ethisch leiderschap vandaag’
vr 23.10.20 07.30 uur  Belevingsstage erkende parlementsleden | AZ Sint-

Lucas (Gent)
wo 28.10.20 09.00 uur Stafvergadering MVL



FEBRUARI 2021

do 04.02.21 19.30 uur Kernvrijwilligersdebat op 4 locaties én 1 centraal punt
di 09.02.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
  19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
do 11.02.21 18.00 uur  Meet and greet met Michiel De Smet i.s.m. vdk bank
  20.00 uur  Salon de Kade met Michiel De Smet i.k.v. circulaire economie
vr   12.02.21 11.30 uur  Dagelijks Bestuur CAW 

- Toewijzing statutaire functies Regio DB
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di 23.02.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Brainstormsessie 3 JAP 2021-2022 MVL
  20.00 uur Regiobestuur MVL
   - Bespreking en goedkeuring beleidsplan 2021-2024 MVL

 3 Krokusverlof: van maandag 15.02.21 t.e.m. zondag 21.02.21
 3 Week van de vrijwilliger: van vrijdag 26.02.21 t.e.m. vrijdag 05.03.21

MAART 2021

wo 03.03.21 18.30 uur Regiovoorzittersoverleg
di 09.03.21 20.00 uur Regiobestuur ACW ZOVL
vr 12.03.21 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
di 16.03.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
do 18.03.21 20.00 uur  Salon de Kade met filmvoorstelling ‘Dark Waters’ en inleiding 

door Cindy Franssen, Europees parlementslid | Sphinx (Gent)
za 27.03.21 19.30 uur Personeelsquiz

vr  11.12.20  11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW 
12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL

di 15.12.20 19.00 uur  Regiobestuur Gent-Eeklo 
- Bespreking en goedkeuring samenstelling (nieuw) 
Regio DB

  20.00 uur Regiobestuur MVL
   - Bespreking 1ste ontwerp beleidsplan 2021-2024 MVL
do 17.12.20 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP 2021-2022 MVL
wo 30.12.20 14.30 uur Familiefilm i.s.m. vdk bank| Sphinx (Gent)

 3 Kerstdag = vrijdag 25.12.20
 3 Kerstvakantie: van ma 21.12.20 t.e.m. zo 03.01.21
 3 Collectieve sluiting: van vr 25.12.20 t.e.m. zo 03.01.21

JANUARI 2021

do 07.01.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
  17.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie MVL
di 12.01.21  07.30 uur Werkgroep Beleidsplan MVL 2021-2024 (reserve) 

09.00 uur Brainstormsessie 2 JAP 2021-2022 MVL
  20.00 uur Vrijwilligersavond in De Volkskring in Lede
wo 13.01.21 20.00 uur Vrijwilligersavond in De Woeker in Oudenaarde 
di 26.01.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Nieuwjaarsdag = vrijdag 01.01.21
 3 Lichtfestival Gent: van wo 27 t.e.m. zo 31.01.21
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APRIL 2021

do 01.04.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
za 03.04.21 11.30 uur Treflunch voor beleidsmakers | Hof van Nassau (Zottegem)
di 13.04.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
di 20.04.21 07.30 uur Rerum Croissarum in Gent
do 22.04.21 08.00 uur Rerum Croissarum in Aalst
  09.00 uur Dag van de huisbewaarders
vr 23.04.21 08.00 uur Rerum Croissarum in Oudenaarde
di 27.04.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Paasvakantie: van maandag 05.04.21 t.e.m. zondag 18.04.21
 3 Pasen = zo 04.04.21
 3 Collectieve sluiting: van maandag 05.04.21 t.e.m. zondag 11.04.21 

MEI 2021

do 06.05.21 09.00 uur Programmatiedag MVL JAP 2021-2022
vr 07.05.21 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di 11.05.21 09.00 uur  Stafvergadering MVL
wo 12.05.21  18.00 uur RENO 21 in Gent 
  19.00 uur RENO 21 in Denderleeuw 
di 25.05.21 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Dag van de arbeid = zaterdag 01.05.2021
 3 O.L.H. Hemelvaart = donderdag 13.05.21
 3 Pinksteren = zondag 23.05.21
 3 Gentse Floraliën: van 01.05 tot 09.05.21

JUNI 2021

do 03.06.21 10.00 uur Nationale tweedaagse personeel beweging.net
vr 04.06.21 09.00 uur Nationale tweedaagse personeel beweging.net
di 08.06.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
  19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
vr 11.06.21 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
di 15.06.21 19.00 uur Regio Bestuur FV CAW met rekeningen 2020, budget 2021
  20.00 uur Regio Bestuur MVL
vr  25.06.21 19.00 uur Dwars door Gent i.s.m. Pasar Gent-Eeklo
di 29.06.21 09.00 uur Stafvergadering MVL
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7. ORGANISATIES, DIENSTEN  
EN ONDERNEMINGEN



ACV Oost-Vlaanderen 
Algemeen Christelijk Vakverbond
Poel 7, 9000 Gent
Tel. 09 244 21 11 
e-mail: acv.dcgent@acv-csc.be 
website: www.hetacv.be 

beweging.net Midden-Vlaanderen
Korenlei 20, 9000 Gent
Tel. 09 269 96 69 
e-mail: middenvlaanderen@beweging.net 
website: www.beweging.net/mvl 

CM Midden-Vlaanderen 
Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Tel. 09 224 77 11 
e-mail: midden-vlaanderen@cm.be 
website: www.cm.be 

DVV handelsfonds Gent-Eeklo
Korenlei 20, 9000 Gent 
Tel. 0478 80 78 40 
e-mail: klaas.verbeke@dvvlap.be 

Familiehulp Ondersteuningspunt Gent
Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Gent
Tel. 09 269 65 20 
e-mail: ondersteuningspuntgent@familiehulp.be 
website: www.familiehulp.be
 

Familiehulp regio Aalst
Oude Gentbaan 14, 9300 Aalst 
Tel. 053 60 55 60 
e-mail: aalst@familiehulp.be 
website: www.familiehulp.be 

Familiehulp regio Gent 
Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Gent 
Tel. 09 225 37 63
e-mail: gent@familiehulp.be 
website: www.familiehulp.be 

Familiehulp regio Oudenaarde
Koningin Elisabethlaan 3, 9700 Oudenaarde 
Tel. 055 33 45 45
e-mail: oudenaarde@familiehulp.be 
website: www.familiehulp.be 

Welzijnszorg Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent 
Tel. 09 269 23 40 
e-mail: gent@welzijnszorg.be 
websites:  www.welzijnszorg.be  

www.samentegenarmoede.be 

Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen
Sint-Salvatorstraat 30, 9000 Gent 
Tel. 09 269 23 40 
e-mail: lieven.depril@welzijnsschakels.be 
website: www.welzijnsschakels.be 

Dienst MVO
Korenlei 20, 9000 Gent 
Tel. 09 269 96 69
e-mail:  jan.reunes@beweging.net 

carlos.vandaele@beweging.net 

Groep INTRO vzw
Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel 
tel. 02 242 85 43 
e-mail info@groepintro.be 
website: www.groepintro.be 

Huisvesting Het Volk - Volkshaard -  
Kleine Landeigendom Het Volk
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent 
Tel. 09 223 50 45 (Volkshaard) - 09 265 82 58 (KLE)
e-mail: info@volkshaard.be, info@klehetvolk.be 
websites: www.volkshaard.be, www.klehetvolk.be 

KAJ Oost-Vlaanderen 
Overwale 5, 9000 Gent
Tel. 09 216 78 27
e-mail: dries.vanrechem@kaj.be 
website: www.kaj.be

Femma 
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel
Tel. 02 246 51 11
e-mail: groepsbegeleiding@femma.be
website: www.femma.be 
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OKRA Midden-Vlaanderen 
Trefpunt 55+ 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Tel. 09 269 32 15
e-mail: middenvlaanderen@okra.be 
website: www.okra.be/regio/midden-vlaanderen 

Wiegwijs Gent - Inloopteam Gent 
Bevrijdingslaan 88, 9000 Gent 
Tel. 09 217 02 96 
e-mail: inloopteam.gent@kindenpreventie.be  
website: www.wiegwijs.be  

Kwb  
Kristelijke Werknemersbeweging 
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel 
Tel. 02 246 52 52
e-mail: info@kwb.be
website: www.kwbeensgezind.be 

VCLB Meetjesland 
Visstraat 14, 9900 Eeklo 
Tel. 09 376 70 50 
e-mail: info@vclbmeetjesland.be 
website: www.vclbmeetjesland.be 

Vrij CLB Gent
Halvemaanstraat 96
9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 277 84 00
e-mail info@vclbgent.be
website: www.vclbgent.be

vdk bank 
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent 
Tel. 09 267 32 11
e-mail: vdk@vdk.be 
website: www.vdk.be 

de fundering vzw
Poel 7, 9000 Gent

Regionaal Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent vzw 
Spellewerkstraat 21, 9030 Mariakerke 
Tel. 09 269 89 39 
e-mail: cgg.gent@rcgg.be
website: www.rcgg.be 

Pasar Oost-Vlaanderen 
Nieuwstraat 18 a, 9100 Sint-Niklaas 
Tel. 08 009 63 73
e-mail: vrijwilliger@pasar.be
website: www.pasar.be/oost-Vlaanderen

Pasar vzw regio Gent-Eeklo 
Korenlei 20, 9000 Gent  
 

WSM vzw 
Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
Tel. 02 246 36 71
e-mail: info@wsm.be
website: www.wsm.be 

Samana Oost-Vlaanderen
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Tel. 09 267 53 53
e-mail: samana-ovl.be
website: www.samana.be

Dit drukwerk wordt gedrukt op FSC gecertificeerd pa pier. FSC (Forest Ste wardship Council) is een 

onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op het verantwoord beheer van bossen in de wereld.  

FSC streeft naar een milieuver antwoord, sociaal gunstig en econo misch leefbaar beheer van bossen.  

Het papier van dit tijdschrift is dus het pro duct van een goed beheerd bos.

Voor de algemene voorwaarden en informatie over het privacybeleid van beweging.net MVL verwijzen we 

naar de website https://www.beweging.net/mvl. Indien u niet wenst dat uw gegevens door beweging.net 

MVL, fv CAW en/of fv ACW zovl en haar leden voor commerciële direct marketing gebruikt worden, gelieve u 

uit te schrijven via de website. We benadrukken dat er foto’s en/of beeldmateriaal kunnen genomen worden 

in het kader van de activiteiten die vervolgens intern en extern worden gebruikt. Indien u dit niet wenst, kan 

u dit steeds melden via middenvlaanderen@beweging.net. Door u in te schrijven of deel te nemen aan de 

wedstrijd, de activiteit of het initiatief, aanvaardt u de algemene voorwaarden.
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Onze zorg voor jou
stopt nooit“Ik mocht geen bezoek 

krijgen, maar Jan is altijd 
blijven komen” 

Olanda

De medewerkers van 
Familiehulp staan altijd voor je 
klaar met zorg, ondersteuning, 
huishoudelijke hulp en nog 
veel meer.

Ontdek al onze diensten op 
www.familiehulp.be





Mijn thuis, mijn toekomst.
Lenen is investeren.

Kies voor een duurzaam woonkrediet
op www.vdk.be/lenen. 
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