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1. Maatschappelijke context
1.1.

Een meer geïndividualiseerde samenleving
Individualisering is het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de
samenleving staan. Deze evolutie is zeker niet negatief en komt de ontvoogding en de zelfontplooiing van
de mens ten goede. Mensen beslissen zelf inzake ethiek, politiek, seksualiteit, wereldbeschouwing, vrije
tijd. Maar dit proces heeft ook een keerzijde. Oude sociale netwerken verschrompelen. De sociale cohesie
neemt af en de eenzaamheid neemt toe. Mensen zien veel minder het groter geheel en indien iemand
mislukt, is het zijn/haar verantwoordelijkheid. In een geïndividualiseerde samenleving neemt volgens
Jef. C. Verhoeven de institutionalisering en standaardisatie toe. Twee belangrijke instrumenten spelen
hierin een rol: de media en de communicatietechnologie. Die zorgen voor gestandaardiseerde overdracht,
maar geïsoleerde verwerking. De sociale media houden dan weer het gevaar in voor desinformatie en een
sterkere dualisering van de samenleving.

1.2.

Tendens in het hedendaagse vrijwilligerswerk en de impact van de
COVID-pandemie
Noodgedwongen zien we de klassieke vrijwilligers langzaamaan de rol lossen (veelal omwille van ziekte,
ouderdom, …). Met een onderbreking van minstens anderhalf jaar persoonlijk contact omwille van de
COVID-pandemie dreigt dit proces nog te versnellen. Een herijking van onze vrijwilligerswerking dringt
zich op.
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Volgens een studie van Vrijwilligerswerk.be kenmerken de nieuwe vrijwilligers zich als volgt:
•

ze nemen engagementen meer versplinterd op, gespreid over verschillende
organisaties/initiatieven;

•

engagementen zijn korter van duur;

•

ze kiezen bewust welke taken/opdrachten ze willen aangaan;

•

engagement is niet meer integraal en allesomvattend;

•

mensen zoeken de win-win in vrijwillig engagement. Vrijwilligers kijken kritisch naar
wat ze in return krijgen. Zowel materiële als immateriële aspecten spelen een rol;

•

ze willen mee redeneren, niet enkel uitvoeren;

•

de binding tegenover de organisatie is losser.

De versplintering van het politieke landschap en een verdere
verrechtsing in Vlaanderen
Recente peilingen bevestigen de verdere verminderde slagkracht van de traditionele partijen CD&V, Open VLD
en Vooruit die samen amper nog 34 procent halen, terwijl de uitersten (Vlaams Belang en PVDA) steevast
gaan lopen met de winst. Ook Groen geraakt niet verder dan 10 procent. In Vlaanderen halen Vlaams Belang
en N-VA samen nog net niet de absolute meerderheid (ruim 46 procent).
Naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 2018 en de regionale en federale verkiezingen van 2019
formuleerde de Raad van Bestuur van Beweging vzw op de Algemene Vergadering van 25.11.2020 vier
criteria om de politieke strategie van beweging.net te actualiseren:

1.4.

•

de kracht van het netwerk van onze sociale organisaties positief gebruiken om
meer aandacht te krijgen voor onze dossiers;

•

als kennisnetwerk en ideologische speler een bron van inspiratie zijn voor politici;

•

dossiers (mee) vorm geven voor, tijdens en na besluitvormingsprocessen;

•

onze kijk op de samenleving ontwikkelen met gelijkgezinden en uitdragen.

Een doorgedreven specialisatie, deskundigheid en striktere
financiële contouren leiden tot een grotere centralisatie bij
partnerorganisaties en Beweging vzw
Zowel de partnerorganisaties van het netwerk als Beweging vzw zelf ontsnappen niet aan de
maatschappelijke tendens tot doorgedreven specialisatie en deskundigheid en een streng orthodox
financieel beleid. Dit heeft uiteindelijk bij alle organisaties geleid tot een grondige herstructurering in de
richting van een centraal aangestuurde organisatie en werking. Dit jaar kwam Beweging vzw als laatste
in de rij aan de beurt.
Namens beweging.net Midden-Vlaanderen*
Hilde De Graeve

Koenraad De Ceuninck

Mario Pauwels

regiovoorzitter

regio-ondervoorzitter

gedelegeerd bestuurder

Jan Fiers

Lieve Van Der Paelt

regiovoorzitter

regio-ondervoorzitter

Leden van de werkgroep: Anja Beeckman, Jean-Paul Corin, Koenraad De Ceuninck, Hilde De Graeve, Rein De Tremerie,
Stefan Decraene, Jan Fiers, Geert Myngheer, Mario Pauwels, Liesbeth Soetens, Bert Van Daele, Lieve Van der Paelt, Daniël
Verbeken, Jan Reunes, Carlos Vandaele en Michaël Voordeckers.

[1] * Beweging.net Midden-Vlaanderen (MVL)
= FV Christen Arrondissement Werkersverbond (CAW) + FV ACW Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen (ZOVL).
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1.3.
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2. Missie en visie
Omdat we één organisatie zijn, nemen we de missie en visie over van Beweging vzw.
We bestaan omwille van dezelfde reden en hebben dezelfde inclusieve, rechtvaardige,
solidaire en duurzame wereld voor ogen.
We zijn het er over eens in het netwerk, maar in de praktijk is dit niet altijd duidelijk voor
zowel de professionele medewerkers als voor de vrijwilligers.

2.1.

Missie
Geïnspireerd door ons ideaal van een inclusieve, solidaire, rechtvaardige en duurzame samenleving
luisteren we actief naar de verhalen van mensen, nemen we samen verantwoordelijkheid op, versterken
we verbondenheid en brengen we mensen in beweging.
Met vereende kracht pakken we maatschappelijke uitdagingen aan en zoeken we naar antwoorden.
Samen maken we de wereld van morgen (citaat: strategiekaart Beweging vzw dd. 03.07.2020).

2.2.
6

Visie – “Ons verhaal, onze pijlers”
Wij zijn geboren uit het engagement van onze pioniers. Zij gaven antwoorden aan de sociale, economische
en culturele vragen van hun tijd en gaven daarmee een gezicht aan wat wij ‘het middenveld’ zijn gaan
noemen. Ze hielpen de werknemers zichzelf te ontvoogden en hun samenleving in eigen handen te nemen.
Dat de 11 partners van beweging.net zich ook vandaag willen verbinden met elkaar is dus helemaal niet
toevallig. We kijken met dezelfde ogen naar de wereld van vandaag en ijveren voor dezelfde pijlers in deze
samenleving. Ieder van de partners specialiseerde zich in goed overwogen aspecten. Tezamen zijn we
actief in bijna alle levensdomeinen. Dankzij engagement van veerkrachtige en moedige vrijwilligers en
succesvol sociaal ondernemerschap kunnen wij de toekomst mee vorm geven. Zo klinkt ons verhaal.
We staan voor heel wat uitdagingen, zowel sociaal, ecologisch als economisch. We versterken en
moderniseren hiervoor ons basismodel, het Rijnlandmodel. Dit moet ons dichter bij een positieve en
sociaal rechtvaardige samenleving brengen.
Om bij deze samenleving te komen, hebben we structurele veranderingen nodig. Hierbij ligt de focus op de
manier waarop mensen met elkaar handelen. We zorgen ervoor dat iedereen actief kan deelnemen aan de
samenleving op dezelfde manier zonder onderscheid in ras, land, geslacht, natie, taal of status en dit door
het in dialoog gaan met elkaar met de focus op het resultaat. Door openbare discussies te voeren en open
te staan voor meningsverschillen creëren we een veilige omgeving waarin polarisering geen plaats kent.
De complexiteit van de systemen vandaag (hun schaal, hun techniciteit, hun onderlinge afhankelijkheid,
hun koterijen doorheen de tijd, …) eist een grondige analyse en concrete oplossingsvoorstellen. Wij maken
als beweging fundamentele diagnoses zichtbaar en werken mee aan oplossingen.
Bij dit alles laten we ons leiden door onze 12 fundamentele doelstellingen en werken we samen met onze
partners en maatschappelijke leiders.
»

De integrale tekst “Ons verhaal, onze pijlers” is te lezen via: www.beweging.net

»

De “12 fundamentele doelstellingen” zijn te consulteren via: www.beweging.net

»

Enkele bijzondere begrippen in de schijnwerpers: bladzijde 26-27
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3. Kernwaarden
Onze kernwaarden bepalen vanuit welke overtuiging en welke waarden onze ‘organisatie’ (beweging.net
Midden-Vlaanderen) haar taak wil waarmaken. De waarden van de organisatie vormen de sleutel tussen
strategie en cultuur. De waarden moeten beweging.net Midden-Vlaanderen ondersteunen in het realiseren
van haar doelstellingen.
Met andere woorden: dit is waar wij - beweging.net Midden-Vlaanderen - voor én achter staan en die
we in alle facetten van de werking willen terugzien. Het is een bewuste keuze om een beperkt aantal
kernwaarden naar voor te schuiven.
Als organisatie zetten wij volgende inspirerende waarden centraal:
•

Maatschappelijk verantwoord

•

Betrouwbaar

•

Rechtvaardig

•

Respectvol

•

Integer
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4. Contouren
4.1.

Het participatief model in praktijk gebracht in beweging.net MiddenVlaanderen (MVL)
De regio Midden-Vlaanderen hecht heel veel belang aan een representatieve aanwezigheid van (beleids-)
vrijwilligers in de verschillende beleids- en beslissingsorganen van de (juridische) entiteiten.
Vanuit een symbiose tussen de historische regio’s (Zuid-Oost-Vlaanderen en Gent-Eeklo) is een natuurlijke
samenwerking ontstaan tussen de beide beweging.net-regio’s.

Aan de regio Gent-Eeklo werd de vraag gesteld om een statutenwijziging te begeleiden. Deze
statutenwijziging werd gevolgd door een intensief begeleidingsproces voor de samenstelling van de
beleids- en beslissingsorganen.
◊

beweging.net regio Zuid-Oost-Vlaanderen (FV ACW Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen)
Conform de statutaire bepalingen (dd. 30.05.2018) werd De Raad (artikel 18) rechtsgeldig
samengesteld (periode: juli 2018 t.e.m. september 2018). Het proces-verbaal van de stemverrichting
voor het regiobestuur (artikel 6 e.v.) dd. 21.09.2018.
De samenstelling inclusief de functieverdeling voor het regionaal Dagelijks Bestuur (artikel 13)
werd goedgekeurd door het Regiobestuur dd. 14.05.2019.
Om de samenwerking tussen beide regio’s verder maximaal te kunnen uitbouwen werden de
statuten voor de regio Gent-Eeklo gewijzigd in 2019.
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◊

4.2.

beweging.net regio Gent-Eeklo (FV CAW)
Conform de statutaire bepalingen (dd. 17.12.2019) werd De Raad (artikel 18) rechtsgeldig
samengesteld (periode: mei 2020).
Het proces-verbaal van de stemverrichting - omwille van de COVID-pandemie was het een
schriftelijke procedure per post - voor het Regiobestuur (artikel 6 e.v.) dd. 24.09.2020.
De samenstelling, inclusief de functieverdeling voor het regionaal Dagelijks Bestuur, werd
goedgekeurd door het regiobestuur dd. 15.12.2020.

De beleidscyclus van 4 jaar naar 5 jaar in beweging.net MVL
In 2016 werd - onder leiding van Nancy Fobe, directielid CM gezondheidsfonds - het eerste provinciaal
beleidsplan (2016-2020) unaniem goedgekeurd door het Provinciaal Bestuurs- comité dd. 16.03.2016.
December 2020 was het provinciaal beleidsplan ‘end-of-life’.
Het regionaal Dagelijks Bestuur MVL (Bestuursorgaan) beslist dd. 11.06.2021 om de beleidsperiode vast
te leggen van 2021 tot en met 2025.

4.3.

Rol en plaats van de partnerorganisaties
◊

Onder andere door de interne reorganisaties in alle partnerorganisaties, door de aanwezigheid van
verschillende juridische entiteiten van beweging.net in Oost-Vlaanderen en daardoor ook verschil in
aanpak, is de (structurele) samenwerking in het netwerk veranderd. De meeste partnerorganisaties
zijn intussen provinciaal of Vlaams georganiseerd, werken met kalenderjaren, hebben een eigen
beleidsplan waardoor zij minder afgestemd zijn op dat van beweging.net.

Het is daardoor evident dat elke partnerorganisatie vertrekt vanuit zijn eigen juridisch en
beleidsmatig kader. De ‘inkleuring van dit kader’ is bij elke partnerorganisatie anders. Hierdoor
is het ‘samenspel’ tussen de partnerorganisaties en beweging.net MVL heel divers. In sommige
partnerorganisaties is er een juridische verankering (bijvoorbeeld: Patrimo CM vzw, CM
Provinciale Netwerkraad, …). Bij andere is de samenwerking geformaliseerd in juridische (kader- en
dienstverlenings-)overeenkomsten (bijvoorbeeld: SHM ‘Het Volk’, DVV verzekeringen, …). In nog
andere gevallen vertrekt het partnerschap vanuit een (gemeenschappelijk) thema of onderwerp.

◊

Ook de beide verenigingen met roepnaam beweging.net MVL (i.c. FV Christen Arrondissement
Werkersverbond én FV Verbond ACW Zuid-Oost-Vlaanderen) zijn autonome organisaties.
Zij hebben statuten met statutaire beleids- en beslissingsorganen en een eigen financiering.
Zij hebben juridische overeenkomsten afgesloten en ze hebben werkgeversverantwoordelijkheden
gezien zij mensen op hun payroll tewerkstellen. Deze entiteiten moeten trouwens ook
verantwoording afleggen aan bijvoorbeeld de financierende partners. Zij dienen aan te tonen
dat ‘verkregen’ middelen doelgericht, efficiënt en overeenkomstig het afsprakenkader worden
aangewend. Vanuit deze ‘bedrijfslogica’ is het ook noodzakelijk dat beweging.net MVL een regionaal
beleidsplan en jaaractieplan kan voorleggen.

◊

De bovenstaande vaststellingen maken alvast duidelijk dat we inspanningen moeten blijven leveren
om het verwachtingspatroon helder te krijgen. Gezien de diversiteit van het speelveld is dit geen
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◊

eenvoudige opdracht. Succesvolle praktijkvoorbeelden tonen alvast aan dat ‘die kloof’ - mits een
wederzijdse én geëngageerde open mind - best te overbruggen is.
—

Vanuit het beleidsplan ‘Van vuurtoren tot satelliet’ (Strategische Doelstelling 4 ‘OKRA bouwt aan
een meer solidaire en duurzame samenleving met weerbare ouderen’ | Operationele doelstelling
‘OKRA verkleint de digitale kloof’ ) klopte de partnerorganisatie OKRA aan bij beweging.net
MVL (Strategische doelstelling 4: MVO | Operationele doelstelling: 4.3 ‘We bieden vorming,
service en dienstverlening aan. Dit al dan niet tegen betaling’) om samen een vormingsinitiatief
op te zetten rond het thema ‘Je smartphone als portefeuille’, ‘Phishing’, enz.
Technische logistieke ondersteuning is o.m. geboden bij de Facebook live uitzendingen
‘De geschiedenis van epidemieën’, ‘De toekomst van de ouderenzorg’, enz.

—

Met bijvoorbeeld SHM Volkshaard cvba, SHM Meetjeslandse bouwmaatschappij, enz. werden
(kader- en dienstverlenings)overeenkomsten afgesloten om - samen met hen - trajecten op te
zetten rond ‘bewonersparticipatie’ (Strategische doelstelling 4: MVO | Operationele doelstelling:
4.3 ‘We bieden vorming, service en dienstverlening aan. Dit al dan niet tegen betaling’).
Voor de SHM komt het project ‘Wij de Wijk’ tegemoet aan het Prestatieveld 4 ‘Sociaal Beleid’
(i.c. de operationele doelstelling 2: ‘De SHM voorkomt en pakt leefbaarheidsproblemen aan)
en 3 (De SHM betrekt bewonersgroepen bij sociale huurprojecten en bij wijkbeheer’).

—

Enerzijds voorziet CM in een bestuurlijke verankering voor beweging.net in de Provinciale
Netwerkraad. Anderzijds biedt hun appèl tot het opnemen van een ‘engagement voor
gezondheid en welzijn in de buurt’ een naadloze kans tot nauw samenwerken.
Voorbeelden hiervan zijn de grote projecten: AIRbezen (2017), Tournée Pédale (2019),
Buurtgevoel van Vlaanderen (2021), boomplantacties (2020-2021), enz.

—

Met Pasar regio Gent-Eeklo vzw werken we vanuit onze strategische doelstelling 3 ‘We werken
netwerk-gedreven’ (Operationele doelstelling: 3.2 ‘Netwerk-versterkende activiteiten waarbij we
naar buiten komen als netwerkorganisatie’) samen voor de bovenlokale activiteiten als ‘Dwars
door het groene Gent’ of ‘Wandelzoektocht Gent’. Beweging.net MVL kan op zijn beurt een
beroep doen op de knowhow (bijvoorbeeld: gidsen) en logistieke ondersteuning (bijvoorbeeld:
begeleiders) bij activiteiten zoals de RENO-wandelingen.
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4.4.

—

De Oost-Vlaamse netwerkpartner vdk bank (goedgekeurd op het Provinciaal Bestuurscomité
dd. 16.03.2016) stipt in zijn ‘Duurzaamheidsfilosofie en rapport editie 2021: De weg van ons
geld. Het traject van vdk bank richting een eerlijke, duurzame samenleving’ talrijke voorbeelden
aan waar de historische, duurzame en wederzijdse samenwerking tot uiting wordt gebracht.
Pagina 29: “… beweging.net onze historische partner, waarmee we op regelmatige basis nieuwe
initiatieven en campagnes opzetten rond sociale en ecologische thema’s …”.
Pagina 33: “… om de digitale kloof te dichten organiseren we samen met beweging.net
cursussen rond geldzaken (financiële geletterdheid) in scholen …”. Pagina 35: “… ‘Smart cities’:
netwerkevent rond duurzaamheid in steden met co-creatieplatform Watt Factory en beweging.
net …” , enz. . Deze samenwerkingsinitiatieven situeren zich voornamelijk onder de Strategische
doelstelling 4: Maatschappelijk ondernemen van beweging.net MVL.

—

Enzovoort.

Actualiseringstraject Beweging vzw (nationaal) in 3 fasen met start
in juni 2019
◊

Traject 1: Missie en opdrachtomschrijving
Het geactualiseerd doel van beweging.net is vastgelegd in de basistekst “Ons verhaal … onze pijlers”.
De tekst geeft een antwoord op volgende vragen: waarom bestaan wij? Welke geactualiseerde rollen
worden gegeven aan beweging.net? Welk instrumentarium dient beweging.net hiervoor te hanteren?
De basistekst “Ons verhaal … onze pijlers”, inclusief de antwoorden op hogergenoemde vragen, werd
opgenomen in het ‘verslag mandaatopdracht aan de Algemene Vergadering van Beweging vzw’.
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◊

Traject 2: Juridisch en financieel kader
De doelstelling in dit traject was enerzijds technisch van aard (bijvoorbeeld: BTW-optimalisatie,
resterende (lening)relaties uitklaren, samenbrengen van gelijksoortige activiteiten in één
rechtspersoon, enz.).

◊

Traject 3: Politieke strategie (octopusstrategie)
Een niet onbelangrijke zijsprong in het traject: De politieke strategie - regionale reflecties en besluit:
zie bladzijde 14-15.

De besluiten met betrekking tot de 3 actualiseringstrajecten werden goedgekeurd door de Algemene
Vergadering van Beweging vzw dd. 05.06.2021.
Waar mogelijk, wenselijk én haalbaar werd in het regionaal beleidsplan 2021-2025 hiermee rekening
gehouden.

Het meerjarenplan van Beweging vzw (nationaal) 2022 - 2026,
inclusief het actieplan 2022, VERSUS het regionaal beleidsplan 2021
- 2025 beweging.net MVL, inclusief het jaaractieplan 2021 - 2022
Het traject van het meerjarenplan van Beweging vzw (nationaal) is begonnen in februari 2021 en is
gepland te eindigen met de goedkeuring ervan door de Algemene Vergadering van Beweging vzw op
25.11.2021. Ondertussen heeft tijdens de Algemene Vergadering van Beweging vzw op 05.06.2021 een
eerste oefening in werkgroepen plaatsgevonden waarbij de deelnemers inhoudelijke elementen konden
inbrengen rond een aantal items/stellingen. Er werd ook aangekondigd dat later nog na-trajecten
en gesprekken in de strategische adviesraden zullen plaatsvinden. De concrete uitwerking van het
jaaractieplan 2022 zal dan gebeuren na de goedkeuring door de Algemene Vergadering van Beweging
vzw op 25.11.2021. Het einde van het traject van het jaaractieplan 2022 en de daaraan toegekende
budgetten is voorzien in het voorjaar van 2022 op het moment dat de Raad van Bestuur van Beweging
vzw het jaaractieplan 2022 zal hebben goedgekeurd.

Beleidsplan MVL- 2021 - 2025

4.5.

Het regionaal beleidsplan 2021 - 2025 beweging.net MVL, inclusief het jaaractieplan 2021 - 2022, kon dus
niet - gezien de hogergenoemde timing - afgestemd worden op het nationaal meerjarenplan/jaaractieplan
van Beweging vzw.
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Patrick Lefebure Archipl architecten - Gent
- https://archipl.be/nl

5. Werkwijze
5.1.

5.2.

Rol van het Regiobestuur MVL
◊

Fiat voor het uittekenen van een regionaal beleidsplan 2021-2025, inclusief jaaractieplan 20212022. Voorzien in een eenvoudig te hanteren evaluatie-instrument - 16.06.2020.

◊

Verfijning van de mandaatsopdracht voor de werkgroep, bekrachtiging SWOT-analyse en fiat voor
het voorgestelde traject - 13.10.2020.

◊

Tussentijdse evaluatie van de werkzaamheden van de werkgroep ‘beleidsplan’ - 04.03.2021.

◊

Voorstelling en goedkeuring van het nieuw regionaal beleidsplan 2021-2025 - 22.06.2021.

Voorbereiding met een werkgroep
◊

Om efficiënt tot een nieuw beleidsplan te komen, werd een werkgroep ‘beleidsplan’ opgericht
samengesteld uit:
—

2 personeelsleden van het Kadehuis: Liesbeth Soetens en Bert Van Daele;

—

2 vrijwilligers/mandatarissen: Stefan Decraene en Anja Beeckman;

—

2 vertegenwoordigers van de partnerorganisaties: Rein De Tremerie en Daniël Verbeken;

—

2 leden met beslissingsmandaat (Dagelijks Bestuur/Bestuursorgaan - Regiobestuur/Algemene
Vergadering): Koenraad De Ceunink en Jean-Paul Corin;

—

de regiosecretaris en de adjunct-secretaris: Mario Pauwels en Geert Myngheer.
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◊

5.3.

De werkgroep ‘beleidsplan’ kwam op regelmatige basis samen om het nieuwe beleidsplan
uit te tekenen.
—

In 2020: 02.09 - 20.10 - 17.11 - 10.12

—

In 2021: 12.01 - 27.01 - 03.02 en 22.02 (met uitbreiding medewerkers MVO Jan Reunes en
Carlos Vandaele en directielid vdk bank Michaël Voordeckers) - 17.03 - 25.06

Stappenplan in het proces
◊

Onderzoekswerk
—

Feitelijke foto van de organisatie en van het basiswerk (Bewegingspunt - Bewegingsalternatief
en Bewegingsantenne: zie bladzijde 24-25).

—

Van SWOT-analyse door vrijwilligers (aan de hand van diepte-interviews) en stafmedewerkers
naar dynamische analyse door de werkgroep waarbij de verschillende elementen werden
gerangschikt volgens impact en haalbaarheid.

Visiewerk
—

Individuele gesprekken (16.12.2020) met de stafmedewerkers en de administratieve
medewerkers.

—

Bespreking op de werkgroep ‘beleidsplan’.

—

Strategisch werk.

—

De strategische doelstellingen uit het vorig beleidsplan worden aangehouden.

—

Opstellen prioriteitenmatrix.

—

Participatie stafmedewerkers, dagelijks bestuur en regiobestuur.

—

Formuleren operationele doelstellingen aangevuld met enkele hefbomen.

Beleidsplan MVL- 2021 - 2025

◊

Het resultaat van dit proces zijn 4 strategische doelstellingen met bijhorende operationele doelstellingen
en hefbomen waar we de komende 5 jaar op focussen.
De ontwerpen van het regionaal beleidsplan 2021-2025, jaaractieplan 2021-2022 met bijhorend
evaluatie-instrument [Balanced Scorecard (BSC) ], werden besproken en goedgekeurd door het regionaal
Dagelijks Bestuur dd. 11.06.2021.
Presentatie, bespreking én goedkeuring van het regionaal beleidsplan 2021-2025, inclusief het
jaaractieplan 2021-2022 met bijhorend evaluatie-instrument, op het Regiobestuur dd. 22.06.2021.
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Filip Dujardin - fotograaf - Gent - www.filipdujardin.be

6. De politieke strategie - regionale
reflecties en besluit
De opdracht voor het derde actualiseringstraject van Beweging vzw (nationaal) luidde
als volgt : “Op basis van een evaluatiedossier van de verkiezingen (2018/2019) en de
congresbesluiten van 2004, in functie van een effectieve en gedragen strategie voor
de toekomst, in functie van de versterking van de medewerkers en partners, in functie
van een correcte relatie tot politieke spelers allerhande en met het doel het vergroten
van de politieke impact, gedragen door alle spelers in ons netwerk, willen we de
politieke strategie actualiseren.” (citaat : verslag mandaatsopdracht aan de Algemene
Vergadering van Beweging vzw dd. 25.11.2020).

6.1.

Regionale reflecties 1
◊

14

6.2.

Oprichting regionale werkgroep ‘Politiek’ n.a.v. beslissing Regiobestuur dd. 16.06.2020.
Bijeenkomst in aanwezigheid van Peter Wouters, voorzitter beweging.net
—

Samenstelling: Jan Fiers, Daniël Verbeken, Johan De Roo, Hilde De Graeve, Rein De Tremerie,
Koenraad De Ceuninck, Leen Van den Neste, Wim Lammens, Joke Schauvliege, Vincent Van
Peteghem, Alexander Vercamer, Marc Verslijcke, Mario Pauwels, Bert Van Daele, Geert Myngheer.

—

Data samenkomsten: 08.07 en 31.08.2020 | 19.04 - 23.04 - 24.04 en 06.05.2021.

◊

In aanwezigheid van Peter Wouters, voorzitter beweging.net, werd op het Regiobestuur
dd. 13.10.2020 de regionale nota ‘Actualisering van de politieke strategie van beweging.net’: n.a.v.
de bespreking in het Regiobestuur van beweging.net Midden-Vlaanderen dd. 16.06.2020 ‘Een
pleidooi voor een diepgaandere aanpak en voor een aangepaste tekst.’ goedgekeurd.

◊

De leden van het Bestuursorgaan Beweging vzw, inclusief Peter Wouters, voorzitter beweging.net,
kregen de nota digitaal toegezonden via de Oost-Vlaamse vertegenwoordiger in het Bestuursorgaan
Jan Fiers dd. 21.10.2020.

»

Dit integrale standpunt van beweging.net MVL ligt ter inzage bij de verslaggever van de vergadering.

Regionale reflecties 2
Het regionaal standpunt van Midden-Vlaanderen m.b.t. de actualisering van de
politieke strategie overgemaakt dd. 12.05.2021 aan Peter Wouters, voorzitter
beweging.net:
◊

Gezien het participatief model, waar beweging.net Midden-Vlaanderen heel veel belang aan hecht,
hebben wij op 04.05.2021 het standpunt van onze mandatarissen én beleidsvrijwilligers bevraagd.
Dit aan de hand van een presentatie waarin het voorstel van nieuwe strategie werd uitgelegd.
De deelnemers waren een staalkaart van de Beweging in Midden-Vlaanderen: de helft bestond
uit mandatarissen (zowel lokaal, federaal als Europees), de andere helft uit beleidsvrijwilligers en
vertegenwoordigers van de partnerorganisaties (ACV Oost-Vlaanderen, OKRA, Familiehulp, Femma,
vdk bank, CM, ACV centrales, enz.).

De inhoudelijke resultaten van de bespreking werden bovendien goedgekeurd door het regionaal
Dagelijks Bestuur (Bestuursorgaan) van 07.05.2021. Ook hier zijn de partnerorganisaties (o.m. ACV
Oost-Vlaanderen, CM Midden-Vlaanderen, vdk bank …) in vertegenwoordigd.

»

Dit integrale standpunt van beweging.net MVL ligt ter inzage bij de verslaggever van de vergadering.

Besluit
Vanuit voorgenoemde regionale reflecties (1 & 2) zullen de beleids- en bestuursorganen van beweging.net MVL
het door de Algemene Vergadering van Beweging vzw goedgekeurde standpunt analyseren. Het Regiobestuur
MVL van 21.09.2021 en volgende zal haar positie verder uitklaren, verfijnen en vastleggen.
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6.3.

◊
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Xuas - graffiti artiest - Gent - https://wallinofficial.be/nl/artiesten/xuas

7. Strategische
en operationele
doelstellingen
Strategische doelstelling 1:
We werken met vrijwilligers
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“

Het basiswerk wordt gedragen door vrijwilligers.
Zij zijn het fundament van beweging.net
Operationele doelstellingen
1.1.

Vrijwilligers zijn betrokken bij alle facetten van onze werking.

1.2.

Activiteiten zijn gebaseerd op ‘Ons verhaal, onze pijlers’.

1.3.

Vrijwilligers helpen mee onze doelstellingen te realiseren. We maken maximaal
gebruik van hun interesses en kennis. De duur van het engagement is hierbij niet
bepaald.

1.4.

Samen met vrijwilligers zorgen we met lokale initiatieven voor verbondenheid op
verschillende niveaus.

1.5.

Bij regionale activiteiten wordt rekening gehouden met de draagkracht van
bewegingspunten en vrijwilligers.

1.6.

Jaarlijks organiseren we ontmoetingsmomenten waarbij de vrijwilligers centraal
staan.

“
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Strategische doelstelling 2:
We hebben impact op mens en
samenleving

We brengen belangrijke thema’s op het publieke
forum. Hiervoor werken we (structureel) samen
met verbonden mandatarissen en sociaal
geëngageerde mensen.
Operationele doelstellingen
2.1.

Verbonden mandatarissen en sociaal geëngageerde mensen nemen
bestuursverantwoordelijkheid en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid op
vanuit ‘Ons verhaal, onze pijlers’.

2.2.

We stimuleren en ondersteunen sociaal geëngageerde mensen om
bestuursverantwoordelijkheid en/of maatschappelijke verantwoordelijkheid op
te nemen.

2.3.

Jaarlijks maken we minimum ‘1 inhoudelijk statement’ met duidelijke
standpunten in samenwerking met verbonden mandatarissen en we komen
ermee naar buiten.

2.4.

Er is systematisch en structureel overleg met verbonden mandatarissen en
sociaal geëngageerde mensen.

2.5.

Op regelmatige basis is er dialoog en debat met het brede publiek. Hiervoor
hanteren we verschillende methodieken.
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Strategische doelstelling 3:
We werken netwerk-gedreven

“

We versterken het (intern en extern) netwerk door
verbinding tussen (partner)organisaties te faciliteren
en door (partner)organisaties aan te zetten om een
bepaald eigenaarschap op te nemen vanuit hun
eigen sterkte.
Operationele doelstellingen
3.1.

Mensen, organisaties, ondernemingen en instellingen kennen ons DNA en onze
ideologie. Ze weten waarvoor beweging.net staat en waarvoor ze beroep kunnen
doen op ons.

3.2.

Het uitgebreide databestand wordt efficiënt gebruikt en steeds up to date
gehouden. Daardoor creëren we een steeds groter bereik.

3.3.

Mogelijkheden en kansen bieden zich aan door nieuwe en bestaande
samenwerkingen.

3.4.

Onze projecten zijn in samenwerking met minimum 1 (partner)organisatie. We
zoeken telkens naar de meest geschikte (partner)organisaties.

3.5.

We zetten mee onze schouders onder het nationale en provinciale verhaal,
binnen de mogelijkheden van onze regionale realiteit.

3.6.

Het jaaractieplan omvat netwerk-versterkende activiteiten waarbij we naar buiten
komen als netwerkorganisatie.

3.7.

Er is structureel en systematisch overleg met ons intern en extern netwerk.

3.8.

We zetten in op het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners en
onderhouden de relatie met bestaande partners, organisaties, instellingen en
ondernemingen.
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“
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Strategische doelstelling 4:
Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO)

We geven MVO en duurzaamheid een plaats
en een forum bij vrijwilligers, stakeholders
(belanghebbenden) en in de eigen organisatie
dankzij toegenomen kennis en vaardigheden.
Operationele doelstellingen
4.1.

We hebben een win-win relatie met al onze stakeholders, in het bijzonder met
vdk bank wegens haar uitgesproken duurzaamheidsstrategie.

4.2.

We creëren omstandigheden die het voor onze stakeholders mogelijk maakt:
•

om potentiële klanten/leden te werven;

•

om (potentiële) klanten, leden en personeelsleden in het kader van
waardering te ontmoeten.

4.3.

We bieden vorming, service en dienstverlening aan.
Dit is al dan niet tegen betaling.

4.4.

Onze gemeentelijke/stedelijke en regionale activiteiten, mee ondersteund door
de vrijwilligers, inspireren de brede bevolking.
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8. Hefbomen
Deze hefbomen geven weer wat onderliggend noodzakelijk is om onze strategische en
operationele doelstellingen te bereiken vertrekkend vanuit ‘Ons verhaal, onze pijlers’.

8.1. Financiële orthodoxie
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•

Correct en loyaal uitvoeren van de overeenkomsten met de partners die de werking
financieren.

•

Handhaven monitoring van de uitgaven ten opzichte van de budgetten.

•

Optimaliseren kostenstructuur van projecten en overeenkomsten,
inclusief monitoring tijdsbesteding van de medewerkers.

•

Financiële rapportering en langetermijnbudget hanteren als daadkrachtig
beleidsinstrument.

8.2. Basiswerking: met en tussen de mensen
•

Inzetten op een persoonlijk netwerk op gemeentelijk/stedelijk niveau met (partner)
organisaties en andere geëngageerde mensen.

•

Openstaan voor een diverse aanpak voor landelijke en stedelijke gemeenten.

•

Maximaal ondersteunen van onze gemeentelijke/stedelijke bewegingspunten,
-alternatieven en -antennes.

•

Een zo divers mogelijk publiek trachten te bereiken.

•

Ondersteunen en faciliteren van samenwerkingsinitiatieven op gemeentelijk/stedelijk en
regionaal niveau.

8.3. Netwerk: een uniek netwerk
met geëngageerde partners
•

Een gesprekstafel aanbieden waarbij leidinggevenden en/of medewerkers in een
wederzijds engagement elkaar kunnen ontmoeten om ideeën en voorstellen uit te
wisselen en om potentiële samenwerking te onderzoeken.

•

Eigenaarschap aanmoedigen vanuit complementariteit. Zie bladzijde 25.

•

Beroep kunnen doen op elkaars expertise zowel qua knowhow als logistiek.

•

Zoeken naar gemeenschappelijke thema’s die verbindend werken.

•

Het uitgebreide databestand efficiënt gebruiken, steeds up to date houden en verder
uitbreiden.
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8.4. Up to date databestand:
een steeds groter bereik creëren

8.5. Bewuster en hedendaags
communiceren
•

Een duidelijk communicatieplan koppelen aan het jaaractieplan.

•

Opportuniteiten van de digitale wereld maximaal benutten binnen onze mogelijkheden en
daarbij zoveel mogelijk mensen trachten te bereiken.

•

Welke fora gebruiken om te communiceren van en naar mandatarissen, vrijwilligers en
partners? (evt. doelgroepen bevragen hierover).

8.6. Vorming: leren en ontwikkelen
•

Opportuniteiten aangrijpen om een vormingsaanbod te organiseren voor vrijwilligers,
medewerkers, beleidsmakers.

•

Focussen op onze inhoudelijke meerwaarde waarmee we het verschil maken met andere
vormingsinitiatieven.

8.7. Organisatieontwikkeling: vlakke
structuur, korte rapporteringslijnen
•

De taakverdeling verfijnen onder de medewerkers.

•

De efficiëntie verhogen in het overleg tussen de medewerkers.

•

Actief deelnemen aan overlegplatformen georganiseerd door
(partner)organisaties.

•

Jaarlijks werken rond 1 duidelijk thema via het jaaractieplan.

•

Ruimte voorzien om in te spelen op de actualiteit.

•

Zowel vraag- als aanbodgericht werken.
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9. Organogram
Het voorliggende beleidsplan 2021-2025 streeft voor de uitvoering hiervan naar het
onderstaande goedgekeurde personeelsorganogram (regionaal Dagelijks Bestuur
dd. 11.06.2021).
Het regionaal Dagelijks Bestuur kan dit - in overleg met de financiële commissie - in functie
van de sociaaleconomische en financiële context steeds bijsturen en actualiseren.
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Projectverantwoordelijke
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Regio Gent-Eeklo

‘Huisbewaarder light’

Financiën
Boekhouding — ICT — HRM

Bewegingscoördinator —
Operationeel verantwoordelijke

Gedelegeerd bestuurder

Regionaal dagelijks bestuur
(bestuursorgaan)

Regiobestuur
(algemene vergadering)
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Stafmedewerker
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100

100

100

Stafmedewerker
Designer — creatieve / innovatieve actie
en projecten
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Stafmedewerker
Communicatie

Stafmedewerker
Maatschappelijk verantwoord
ondernemen

Verbindingspersoon
vdk bank — incl. maatschappelijk
verantwoord ondernemen
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100

100

Regio Zuid-Oost-Vlaanderen

Stafmedewerker
via clusterwerking

Stafmedewerker
via clusterwerking

100

100

Nationaal

vdk bank

fv CAW

10. Enkele definities
10.1.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) [1]
“Duurzame ontwikkeling kent verschillende interpretaties en definities. De meeste
experten zijn het erover eens dat een eenduidige definitie niet bestaat, maar dat er
wel sprake is van een brede oriëntatie gebaseerd op een aantal uitdagingen.
Een eerste component hiervan heeft te maken met de sociale ongelijkheid of de kloof tussen arm en rijk.
Zo is er onder meer een ongelijke toegang tot voedsel, onderwijs, gezondheidszorg, arbeid, enz..
Een tweede component sluit aan bij de milieuproblematiek of bij de draagkracht van onze aarde. Lokaal kennen
we vooral luchtverontreiniging, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, afvalbergen en watervervuiling, maar
op een globaler niveau worden we geconfronteerd met klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit,
ontbossing, verzuring van onze oceanen, enz..
Een derde is de evenzeer belangrijke economische component. De betaalbaarheid van diensten en
oplossingen, nieuwe verdienmodellen rondom duurzaamheid, alternatieve economische modellen op
bedrijfs- en op macroniveau, post-growth modellen, …om een paar voorbeelden te geven.”

10.2.
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Bewegingspunt, antenne en alternatief [2]
Bewegingspunt
Een bewegingspunt bestaat uit geïnteresseerde vrijwilligers die:
•

Zich willen engageren namens beweging.net

•

Bereid zijn te handelen conform de missie en visie van beweging.net

•

Zich willen inzetten voor de opdrachten in het meerjaren-beleidsplan en jaaractieplan.

Ze hebben als doel:
•

Een forum en ondersteuning te bieden aan de (partner)organisaties en/of

•

Resultaatgerichte projecten en acties op te zetten en uit te voeren (actiegericht, impact
gedreven, thema gedreven) en/of

•

Zoveel mogelijk samen te werken met interne en externe organisaties en/of

•

Te streven naar duurzame resultaten door acties in te passen in een proces.

Vanuit groepsdynamica hechten we belang aan:
•

De groepssamenstelling: minimum betrokkenheid van partnerorganisatie(s) en van
vrijwilligers per gemeente

•

Minimaal drie initiatieven per jaar

•

Heldere doelstellingen op korte en middellange termijn

•

Het optrekken van het initiatiefnemend vermogen.

Dit is een alternatieve werking die bestaat uit een paar sociaal geëngageerde mensen die:
•

Zich willen inzetten voor beweging.net

•

Bereid zijn te experimenteren binnen het kader van de missie en visie van beweging.net

•

Zich willen inzetten voor al dan niet zelfgekozen projecten die kaderen binnen de missie
en visie van beweging.net.
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Bewegingsalternatief

Ze hebben als doel:
•

Een sociale stroom op gang te brengen en/of

•

Te experimenteren met nieuwe werkvormen en/of

•

Het vrijwillige engagement in de kijker te zetten en/of

•

Beweging.net een gezicht te geven in de gemeente.

Bewegingsantenne
Een bewegingsantenne is een aanspreekpunt van één of meerdere contactpersonen waarop men zich als
bewegingspunt en/of alternatieve werking en/of regio kan beroepen voor het verkrijgen van beleids- en
bewegingsinformatie en/of voor het opzetten van een actie.

10.3.

Eigenaarschap [3]
Eigenaarschap houdt in dat je je ergens verantwoordelijk voor voelt én deze verantwoordelijkheid neemt.
Als je eigenaarschap toont, doe je iets omdat je het belangrijk vindt, omdat je je eigenaar voelt van de
uitkomst. Je doet het niet voor een compliment.

» Bronnen:

[1] Wedstrijdreglement ‘vdk-prijs voor duurzame ontwikkeling’ artikel 1, editie 2019. Organisatie: Volksvermogen nv en vdk bank.

[2] Statuten fv CAW, Korenlei 20, 9000 Gent dd. 17 december 2019. Artikel 2 ‘Maatschappelijke zetel - werkgebied’.
Statuten fv ACW Verbond ZOVL, Korenlei 20, 9000 Gent dd. 30 mei 2018. Artikel 2 ‘Maatschappelijke zetel - werkgebied’.
Definities bewegingspunt, bewegingsalternatief en bewegingsantenne goedgekeurd in het regiobestuur van beweging.net ZOVL
dd. 16.02.2016 en het regiobestuur beweging.net Gent-Eeklo dd. 23.02.2016 n.a.v. het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020.

[3] Definitie ‘Eigenaarschap’: eerste definitie Dikke Van Dale - druk 2003.
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11. Enkele bijzondere begrippen in de
schijnwerpers
11.1.

Personalisme

»

11.2.

Omdat elke mens uniek is, mag die nooit ondergeschikt worden aan de groep.

•

Een mens wordt pas mens in relatie met anderen.

•

Een menselijk bestaan behelst meer dan alleen een relatie tot jezelf en tot anderen.
Volwaardig leven als mens heeft ook een spirituele dimensie.

Meer lezen : Steven Van Hecke, Dries Deweer, ‘De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag
en morgen.’ (2017), uitgeverij Pelckmans Pro, 212 bladzijden.

Integrale ecologie

»
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11.3.

•

•

De zorg om het milieu en de strijd tegen armoede en onrecht moeten hand in hand gaan.

•

Een relationele visie waarbij allen en alles met elkaar verbonden en van elkaar
afhankelijk zijn zoals beschreven in onder meer Laudato Si van Paus Franciscus.

Meer weten over Laudato Si van Paus Franciscus: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/video/watje-over-de-encycliek-laudato-si-moet-weten-2-minuten.

De participatieve democratie met 4 stadia
op de participatieladder

»

•

Informeren: de burger wordt door de overheid op de hoogte gehouden van het beleid.

•

Consulteren: de burger wordt door de overheid om feedback gevraagd over het beleid.

•

Actief deelnemen: de burger denkt en werkt actief mee met de overheid aan de
formulering van beleidsproblemen en -oplossingen.

•

Co-creatie of mee kunnen beslissen: de burger kan rechtstreeks meewerken aan het beleid.

Meer lezen: Edelenbos, J. & Monnikhof, R. ‘Lokale interactieve beleidsvorming: een vergelijkend
onderzoek naar de consequenties van interactieve beleidsvorming voor het functioneren van de lokale
democratie.’ (2001), Utrecht: Lemma.

Donut-economie
•

»

11.5.

De donut vertegenwoordigt het gebied waarbinnen de menselijke samenleving haar
economie vorm kan geven zodanig dat er sprake is van een sociaal rechtvaardige
samenleving terwijl tegelijkertijd het milieuplafond niet wordt overschreden, er geen
roofbouw wordt gepleegd op de aarde en haar hulpbronnen.

Interesse in het onderwerp ‘Donut-economie’ ? Kate Raworth, ‘Donuteconomie. In zeven stappen naar
een economie voor de 21e eeuw.’ ( 2019), uitgever: Nieuw Amsterdam, 352 bladzijden.
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11.4.

Sustainable Development Goals (SDG’s)

»

•

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

•

Ambitieuze doelstellingen te bereiken tegen 2030.

Meer lezen : https://www.sdgs.be/nl.

Foto’s brochure Kristof Ghyselinck - fotograaf - Gent - https://www.idphotoagency.com/kristofghyselinck
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