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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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Tournée Pédale | Ik fiets voor gezonde lucht
Met grote tevredenheid blikken we terug op het Airbezenproject dat in 
2016-2017 werd uitgerold en waarvan de resultaten in 2017-2018 op heel wat 
infoavonden zijn toegelicht. Ook de inspiratienota ‘Fijn stof’ bood flink wat 
‘stof’ voor de gemeentelijke accentennota’s. Maar daarmee is de kous niet af. 
Vanuit verschillende fora en niet in het minst vanuit de vrijwilligers kwam de 
vraag: “En wat nu?”

Met de grootschalige campagne ‘Tournée Pédale | Ik fiets voor gezonde lucht’ 
nodigen beweging.net en CM iedereen uit om gedurende drie weken na te denken 
over het eigen verplaatsingsgedrag en om zoveel mogelijk fossiele brandstof te 
vermijden met gezondheidswinst als gevolg. 

Verkiezingen in oktober 2018 en mei 2019
Dat we in 2018-2019 spreken van een verkiezingsjaar is een understatement. 
Op zondag 14 oktober 2018 trekken we naar de stembus voor de gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen. Amper 8 maanden later is het dan de beurt 
aan de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei 2019. 
Verkiezingen vormen altijd een scharniermoment. Voor beweging.net en de 
partnerorganisaties is het van cruciaal belang dat we onze speerpunten (www.
onzegemeente.be) vertaald krijgen in de verschillende bestuursprogramma’s. 
Daarvoor rekenen we in eerste instantie op onze beweging.net-kandidaten 
die we in de beste omstandigheden naar de laatste rechte lijn willen 
brengen. Afhankelijk van de verkiezingsuitslagen en de daaropvolgende 
coalitiebesprekingen bekijken we hoe we ons het best positioneren om met 
goed gevolg onze speerpunten te introduceren.

Vrijwilligers maken het verschil
Met het meerjaren-thema ‘VERBINDEN’ (PBPOVL 2016-2020) willen we in een 
steeds sterker polariserende samenleving een tegenstroom op gang brengen. 
Vorig jaar werd ingezoomd op ‘Ideeën verbinden’. Dit jaar wordt volop 
ingezet op ‘Vrijwilligers verbinden’ en volgend jaar ligt de focus op ‘Generaties 
verbinden’.
Zonder afbreuk te willen doen aan de andere activiteiten of initiatieven zijn er 
doorheen het jaaractieplan 2018-2019 toch een drietal - weliswaar ‘rode’, maar 
wel determinerende - draden te onderscheiden.

Vrijwilligers maken het verschil
Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter ontelbare verhalen. Bovendien zijn 
zij de motor van sociale verandering op tal van domeinen in de samenleving. 
We zien dat aan de wijze waarop ze activiteiten organiseren. Aan de aanpak 
waarmee ze de problematiek van het fijn stof op de kaart hebben gezet. 
Aan de manier waarop ze actief participeren aan de samenleving en niet in 
het minst door de inzet van velen om democratische verkiezingen mogelijk 
te maken. Ofwel door zelf te kandideren, ofwel door mee te werken aan 
inhoudelijke nota’s of mee campagne te voeren. 

Dat vrijwilligers overal aanwezig en cruciaal zijn in de samenleving willen 
we met de jongeren van beweging.net op een speciale manier onder de 
aandacht brengen tijdens de week van de vrijwilliger. Alleen al met beweging.
net worden jaarlijks honderden activiteiten georganiseerd in de 65 steden 
en gemeenten van de provincie Oost-Vlaanderen. Nemen we die van de 
partnerorganisaties mee in rekening dan spreken we al vlug van ettelijke 
duizenden activiteiten per jaar. 

Mario Pauwels  
secretaris beweging.net Midden-Vlaanderen
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Reno 2018 op de Korenlei in GENT (dd. 09.05.2018). Iets meer dan 4OO genodigden uit de regio Gent-
Eeklo genoten van een volkse Rerum Novarumviering met onder meer ‘Zappen tussen Prinsenhof 
en Patershol’, een eucharistieviering, een dj-optreden, kinderanimatie en een krachtig pleidooi voor 
een verbindende samenleving van Hilde Crevits, Vlaams minister van Onderwijs.

Herdenking ramp Rana Plaza in Dhaka – Bangladesh onder de stadshal in Gent (dd. 24.04.2018) 
onder impuls van ACV Oost-Vlaanderen en de #cleanekleren campagne. Vijf jaar geleden stortte het 
gebouw Rana Plaza in en daarbij lieten 1 134 mensen het leven. Het gaat de geschiedenis in als de 
meest dodelijke ramp in de textielindustrie. 
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0. BEWEGING.NET OOST-VLAANDEREN
0.1. Het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020
0.2. Het Provinciaal Jaaractieplan 2018-2019
0.3. Het Regionaal Jaaractieplan Midden-Vlaanderen 2018-2019
0.4. De provinciale personeelsploeg



0.1. HET PROVINCIAAL BELEIDSPLAN 2016-2020

Op het Provinciaal Bestuurscomité [dd. 16.03.2016] werd het provinciaal beleidsplan 
2016-2020 goedgekeurd.

 3 In het jaaractieplan 2016-2017 rondden we het meerjaren-thema ‘Sterke 
buurt’ af met ‘Gezonde en veilige buurt’ en met als absolute uitschieter ‘het 
Airbezenproject’.

 3 In 2017-2018 startten we met een nieuw meerjaren-thema rond ‘VERBINDEN’. 
Het wordt uitgerold in een driejarenproject met in het eerste jaar de focus op 
‘IDEEEN verbinden’, in het tweede op ‘VRIJWILLIGERS verbinden’ en in het derde 
op ‘GENERATIES verbinden’.

 3 Na ‘IDEEEN verbinden’ in 2017-2018 is het nu de beurt aan ‘VRIJWILLIGERS 
verbinden’ in 2018-2019.

 3 De regio’s zorgen ook voor een eigen regionaal beleidsplan, dat minimum de 
vertaling inhoudt van het goedgekeurd provinciaal beleidsplan, aangevuld met 
een eigen regiospecifieke invulling.

 3 We sluiten het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 met tevredenheid af als we in 
2020 als één netwerk functioneren, m.a.w. als we samen een nieuw beleidsplan 
voor de periode 2020-2024 maken met het PBC en de Kern waar alle partners 
zich in herkennen, zich voor engageren en zich samen willen voor inzetten.

Het volledige provinciaal beleidsplan is terug te vinden op de website:  
www.beweging.net/midden-vlaanderen.  

0.2. HET PROVINCIAAL JAARACTIEPLAN 2018-2019

Traject

Het ontwerp van provinciaal jaaractieplan 2018-2019 vertrekt vanuit het 
goedgekeurd provinciaal beleidsplan [dd. 16.03.2016] en het meerjaren-thema 
‘Verbinden’. 
Het ontwerp is tot stand gekomen na heel wat overleg op verschillende niveaus:

 3 op het niveau van de provinciale staf: de brainstormsessies van 19.12.2017 en 
16.01.2018, de stafvergaderingen van 30.01 en 27.03.2018, de programmatiedag 
van 17.05.2018;

 3 op het niveau van de vrijwilligers: het kernvrijwilligersdebat van 01.03 en 12.04 
in MVL en 14.03.2018 in W&D;

 3 op het niveau van de bewegingswerkers: de provinciale bewegingscommissie 
van 18.12.2017 en 19.03.2018;

 3 op het niveau van het OLT: operationeel overleg dd. 30.11, 22.12.2017 en 19.01, 
02.02, 15.02, 24.04, 16.05, 25.05 en 15.06.2018;

 3 op het regiovoorzittersoverleg dd. 23.02.2018;
 3 op het bestuursniveau: regio Gent-Eeklo dd. 24.04 en 26.06.2018, regio ZOVL dd. 

08.05.2018, regio Waas en Dender dd. 12.06.2018, PBC dd. 21.03.2018.

Situering en duiding

Het provinciaal jaaractieplan 2018-2019 is opgebouwd rond de vier grote 
strategische doelstellingen uit het provinciaal beleidsplan 2016-2020, met name:
1. ‘Werken met vrijwilligers’: de kracht van mensen aan de basis. Het fundament 

van beweging.net is basiswerk gedragen door vrijwilligers die capteren 
wat leeft, die een draagvlak creëren, die zorgen voor legitimering en die 
impactgedreven werken.
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2. ‘Netwerkgedreven werken’: het netwerk versterken en de impact van het 
netwerk vergroten.

3. ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO): maatschappelijk 
verantwoord ondernemen als kwaliteitslabel promoten en er zelf initiatieven 
rond nemen.

4. ‘Impactgedreven werken’ in het kader van de fundamentele doelstellingen: 
de visie van de Beweging vertalen naar het beleid toe door agendasetting en 
structurele beleidsbeïnvloeding.

Let wel: er is geen hiërarchie onder deze 4 strategische doelstellingen. Maar om 
het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken, starten we in deze brochure 
met ‘Werken met vrijwilligers’.
Ten slotte wordt ook nog een hoofdstuk gewijd aan ‘De nog uit te werken 
randvoorwaarden voor het PBPOVL in 2018-2019’.

0.3. HET REGIONAAL JAARACTIEPLAN MIDDEN-VLAANDEREN 
2018-2019

Traject 

Ook het ontwerp van regionaal jaaractieplan 2018-2019 is tot stand gekomen na 
heel wat overleg op verschillende niveaus in Gent-Eeklo en Zuid-Oost-Vlaanderen:

 3 op de Dagelijkse Besturen dd. 09.02, 20.04, 18.05.2018;
 3 op de regiobesturen dd. 24.04, 26.06.2018;
 3 op de regionale stafvergaderingen MVL dd. 11.01, 30.01, 20.02, 27.03, 

24.04., 29.05.2018, de brainstormsessies dd. 21.12.2017, 13.03.2018  en de 
programmatiedag van 26.04.2018;

 3 op de kernvrijwilligersdebatten dd. 01.03 en 12.04.2018;

 3 op de overlegbijeenkomsten Dienst MVO - Dienst Marketing vdk bank dd. 17.08, 
19.09, 11.12.2017 en 12.01 en 05.06.2018; 

 3 op de overlegbijeenkomsten Dienst MVO - Directie vdk bank dd. 31.08.2017 en 
09.01 en 14.05.2018.

Situering en duiding

Het regionaal jaaractieplan 2018-2019 ligt volledig in de lijn van het provinciaal 
jaaractieplan 2018-2019, maar aangevuld met een eigen regiospecifieke invulling. 
Die regiospecifieke invullingen worden in de brochure aangeduid in de marge 
met MVL.

0.4. DE PROVINCIALE PERSONEELSPLOEG

HET OPERATIONEEL LEIDINGGEVEND TEAM (OLT)

Het goedgekeurde ‘Eindrapport’ (dd. 10.06.2015) vertrekt vanuit één provinciaal/
regionaal secretaris, één regiosecretaris en één adjunct-secretaris (operationeel 
coördinator). Samen vormen ze het operationeel leidinggevend team (OLT).
Er is in principe om de 2 weken operationeel werkoverleg met het OLT.

MVL
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TEAM STAFMEDEWERKERS

Er zijn in totaal 8 stafmedewerkers actief in de provincie Oost-Vlaanderen.  
Ze hebben als hoofdtaken:

 3 verantwoordelijke van 1 zone in de provincie, opvolgen en ondersteunen van 
het basiswerk in dat werkingsgebied, nieuwe groepen en projecten opstarten, 
lokaal sociaal beleid opvolgen, signalen opvangen, netwerken;

 3 daarnaast heeft iedereen enkele specifieke opdrachten, bv. 
communicatieverantwoordelijke, creatieve uitbouw evenementen, 
beleidsdossiers opvolgen, …

 
Maar ook de adjunct-secretaris, de regiosecretaris en de provinciaal 
secretaris worden ingezet in de begeleiding van gemeentelijke | stedelijke 
bewegingspunten. Dit maakt het onder meer mogelijk om de provincie op te 
delen in 9 werkbare zones, met telkens 1 zoneverantwoordelijke.

Elke maand is er minstens stafoverleg, hetzij op provinciaal, hetzij op regionaal 
niveau.

STANDPLAATS VERSUS WERKPLAATS / ORGANISATIECULTUUR

Hoe creëren we eenheid, samenhorigheid en enthousiasme in de provinciale 
personeelsploeg en blijven we toch voldoende aanspreekbaar en zichtbaar in de 
verschillende regio’s?

Sinds 1 september 2016 is er een plug-in werk- en overlegplek gecreëerd bij 
Familiehulp vzw regio Aalst  in Aalst en bij CM Midden-Vlaanderen in Oudenaarde 
en in Eeklo.

Sinds 1 september 2016 opereren de stafmedewerkers en de regiosecretaris van 
Waas & Dender in principe minstens elke donderdag vanuit ’t Kadehuis en vanaf 1 
september 2017 in principe twee dagen per week.

WERKEN IN ZONES

Er is een opdeling gemaakt in zones in functie van de praktische werkorganisatie 
voor de stafmedewerkers en om de verantwoordelijkheden en opdrachten 
voor stafmedewerkers evenredig te verdelen. Omwille van inhoud, doelstelling, 
informatie-uitwisseling of om praktische redenen, kunnen vrijwilligers op zonaal 
vlak samengebracht worden. Dit heeft dan voornamelijk een ad hoc karakter.
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Project ‘Airbezen’ in feiten en cijfers

Inschrijvingen: 12 560 individuele  204 scholen 14 organisaties
Geselecteerde deelnemers: 9 978 individuele  204 scholen 14 organisaties
Aantal aangekochte plantjes: 11 300
Aantal steden en gemeenten in OVL: 65 op 65

Overzicht per regio

 3 MVL:   9 648 kandidaten 
8 595 verdeelde plantjes 
5 500 ingebrachte stalen 
48 gemeenten

 3 W&D:   2 912 kandidaten 
2 350 verdeelde plantjes
1 479 ingebrachte stalen
17 gemeenten

 
Communicatie voor de provincie verzorgd vanuit ’t Kadehuis

 3 Verzamelen en inschrijven via Salesforce
 3 4 nieuwsbrieven naar alle ingeschrevenen
 3 Ontwikkelen website: www.AIRbezen.be
 3 Sociale media: twitteraccount (@AIRbezen) en facebookprofiel 

met 121 volgers op Twitter en 1 784 volgers op Facebook
 3 1 385 e-mailvragen om meer uitleg gesteld

Bekendmaking resultaten Airbezenproject in Parnassuskerk in Gent (dd. 09.11.2017). Voor ruim 380 
aanwezigen gaf professor Samson (Universiteit Antwerpen) de primeur weg over de resultaten van 
het grootschalig Airbezenproject, een initiatief van CM en beweging.net Oost-Vlaanderen, i.s.m. de 
Universiteit Antwerpen, de provincie Oost-Vlaanderen, Vormingplus en vdk bank.
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1. WERKEN MET VRIJWILLIGERS
1.1. Tournée Pédale | Ik fiets voor gezonde lucht
1.2. Acties in het kader van ‘vrijwilligers verbinden’
1.3. Mozaïek van het basiswerk van beweging.net Oost-Vlaanderen



1.1. TOURNEE PEDALE | IK FIETS VOOR GEZONDE LUCHT

De campagne ‘Tournée Pédale | Ik fiets voor gezonde lucht’ is in eerste instantie 
een samenwerkingsinitiatief tussen beweging.net en CM waarbij beweging.net 
focust op het luik ‘Duurzame mobiliteit’ en CM op het luik ‘Gezondheid’.  
De campagne kadert in het vervolgtraject op het Airbezenproject.

DOELSTELLINGEN
 3 Oproep tot actie na project Airbezen
 3 Verder sensibiliseren rond het thema ‘Fijn stof’
 3 Drie weken lang nadenken over uw verplaatsingsgedrag en proberen zoveel 

mogelijk fossiele brandstof te vermijden
 3 Met gezondheidswinst tot gevolg

N.B.  » Fietsen = stappen = openbaar vervoer 
» We willen geenszins stigmatiseren 
»  We stappen ook naar de partnerorganisaties voor bv. het woon-werk-

verkeer

TRAJECT

 3 September-december 2018: lanceren van het geheel

» Startmomenten met bewegingspunten en vrijwilligers beweging.net en CM 
 
Omdat CM onze vaste partner is bij de uitrol van ‘Tournée Pédale | Ik fiets 
voor gezonde lucht’ houden we gezamenlijke startavonden op drie locaties 
in Midden-Vlaanderen en op één locatie in Waas en Dender. 
 

Het worden in Midden-Vlaanderen geen startavonden in de klassieke zin 
van het woord: 
> We trekken naar zeer specifieke fietsgerelateerde locaties. 
> We hebben het enkel over de campagne met onze duidelijke 

verwachtingen naar de vrijwilligers en naar de bewegingspunten toe en 
over de CM-insteek rond gezonde buurt.

> Wie dit wenst kan zich uitleven op de piste of op de rollen.
> Er is een verschillende catering op de drie locaties.
> De vrijwilligers kiezen naar welke locatie ze willen gaan.

Locaties en data:
> Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, maandag 17 september 

2018 om 19.00 uur
> De Fietserij - Cimorné in Aalst, dinsdag 18 september 2018 om 19.00 uur
> Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx in Gent, donderdag 20 september 

2018 om 18.00 en/of om 19.00 uur.

Uitnodigingen
Alle plaatselijke vrijwilligers van beweging.net en CM, de leden van 
het Bestuur van beweging.net Midden-Vlaanderen, de leden van 
het Directiecomité van CM Midden-Vlaanderen en van de Provinciale 
Bewegingscommissie en de leden van het Provinciaal Bestuurscomité 
krijgen een persoonlijke uitnodiging toegestuurd. Geïnteresseerden uit 
de partnerorganisaties kunnen op vraag een uitnodiging krijgen van de 
plaatselijke voorzitter van beweging.net of van ’t Kadehuis.

» Nieuwsbrief  naar deelnemers Airbezenproject in functie van Tournée Pédale
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 3 Januari-mei 2019: promotie voeren met prijzen en gadgets

» Promo-attentie voor de deelnemers

» Prijzen: toppers (1 per gemeente) en supers (5 voor alle gemeenten samen)

» Lanceermoment tijdens de 1ste week van april 2019 met o.a. bijvoor beeld 
de fietsprofessor uit Amsterdam, Marco te Brommelstroet, gezond-
heidseconoom Lieven Annemans, fietsburgemeester Jan Vermeulen, …

» Twee Café Soirées (thema-avonden rond gezondheid) met CM

 3 6 mei 2019 tot en met 26 mei 2019: actieperiode

» Hoeveel verplaatsingen met fossiele brandstof (diesel, benzine, LPG) 
uitgespaard tijdens actieperiode?

» Hoeveel kilometers met fossiele brandstof uitgespaard tijdens actieperiode?

 3 21 juni 2019: Finale prijsuitreiking op Dwars door Gent 

1.2. INITIATIEVEN IN HET KADER  
VAN ‘VRIJWILLIGERS VERBINDEN’

GUERILLA-ACTIE ‘VRIJWILLIGERS ZIJN OVERAL’

Dat vrijwilligers overal aanwezig en cruciaal zijn in de samenleving willen de 
jongeren van beweging.net op een heel eigen en attractieve wijze onder de 
aandacht brengen tijdens de week van de vrijwilliger tussen 23 februari en 
3 maart 2019.

Een eerste brainstormsessie heeft al plaatsgehad op 29.03.2018.
Om het verrassingseffect volop te laten spelen, worden voorlopig geen  
verdere details vrijgegeven.

VRIJWILLIGERSAVONDEN

‘Burn-out voor Beginners’ met Arnout Van den Bossche mocht vorig jaar op heel 
wat bijval rekenen.

Dit jaar worden opnieuw vijf vrijwilligersavonden geprogrammeerd om onze grote 
waardering te uiten voor de vrijwilligers van beweging.net Midden-Vlaanderen.

‘Zijn er nog vragen?’

Voor de inkleuring van deze vrijwilligersavonden hebben we gekozen voor  
‘Zijn er nog vragen?’ met Piv Huvluv.

Het grote en brede publiek kent hem als een geboren verteller en een 
gepassioneerd muziekliefhebber die altijd een song klaar heeft bij een verhaal. 
Of omgekeerd. Een recensent noemde hem ooit ‘de meest authentieke 
Vlaamse comedian’. De herkenbaarheid van zijn humor zorgt voor een 
onweerstaanbare meerwaarde. 

In zijn ‘Zijn er nog vragen?’ maakt Piv komaf met de triviale vragen die hem vaak 
gesteld worden na optredens. Hij beantwoordt voor eens en voor altijd op heel 
eigen wijze alle vragen die op hem werden en worden afgevuurd.

MVL
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Tijdens (en wie weet ook na) de voorstelling kom je álles over Piv te weten. Je kunt 
hem je eigen persoonlijke vraag voorschotelen of een gesprek starten dat verder 
gaat dan de gebruikelijke koetjes en kalfjes.

Commentaar uit De Standaard/Het Nieuwsblad: “Een gevarieerde, verrassende en 
vooral onweerstaanbaar grappige show”.

Data en plaatsen van de uitvoeringen:

Sleidinge, Cultuurcentrum Evergem, woensdag 28 november 2018 om 20.00 uur;
Gent, Theater Tinnenpot, woensdag 12 december 2018 om 20.00 uur;
Aalter, Auditorium gemeentehuis, donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur;
Oudenaarde, CC De Woeker, maandag 14 januari 2019 om 20.00 uur;
Lede, GC De Volkskring, maandag 21 januari 2019 om 20.00 uur.

Na de voorstelling volgt een receptie, aangeboden door de Dienst MVO en vdk 
bank.

Let wel: om zeker alle vrijwilligers van beweging.net de kans te geven om kaarten 
te bestellen, wordt een voorafinschrijving georganiseerd in de maand september 
én kan elke vrijwilliger maximum twee kaarten vooraf bestellen.

NIEUWJAARSBIJEENKOMSTEN EN TREFMOMENTEN

In heel wat bewegingspunten blijft men het zeer belangrijk vinden om minstens 
eenmaal per jaar de vrijwilligers uit de partnerorganisaties 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 bingoavond, … 

Dit verdient alle verdere aanmoediging en als het even kan ook ondersteuning 
met vernieuwende inhoudelijke suggesties.

Vanuit ’t Kadehuis doen we nog steeds een aanbod voor een gegidste wandeling 
‘In de VOETSPOREN van het volk’. Deze wandeling langs 125 jaar christelijke 
arbeidersbeweging in Gent kan via de stafmedewerker worden geboekt. 

Sinds RENO 2017 kan nu ook ‘Toeren tussen torens’ worden geboekt en sinds RENO 
2018 ‘Zappen tussen Prinsenhof en Patershol’.

Ook de 25 wandelingen van de ‘Wandelzoektocht van Pasar’ kunnen een 
inspiratiebron zijn.

 
NETWERKINITIATIEF JONGEREN BEWEGING.NET EN  
NIEUWE KANDIDAAT-MANDATARISSEN

Dit werkjaar staat het netwerkinitiatief volledig in het teken van de gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

Inhoudelijk ligt de focus op ‘Hoe geef je kleur aan je politiek engagement’. 
Daarnaast is er volop gelegenheid om elkaars coördinaten en ideeën uit te 
wisselen tijdens de barbecue en is er een fotoshoot voorzien voor zowel 
publicatie binnen de beweging als voor eigen gebruik.

Op dat evenement wordt ook al vooruitgeblikt op het vervolgtraject na 14 oktober.

Donderdag 6 september 2018 om 18.30 uur in ’t Kadehuis.

MVL

MVL
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1.3. MOZAÏEK VAN HET BASISWERK VAN BEWEGING.NET 
OOST-VLAANDEREN

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

Bij een Bewegingspunt spreken we van:
 3 Kernvrijwilligers beweging.net (komen in hoofdzaak uit PO’s):  

dit zijn de trekkers
 3 Vrijwilligers beweging.net (komen in hoofdzaak uit PO’s):  

dit zijn de trekkers en medewerkers
 3 Bewegingsvrijwilligers (vrijwilligers uit beweging.net + PO’s):  

dit zijn vrijwilligers uit het netwerk

Bij een Bewegingsalternatief spreken we van:
 3 Kernvrijwilligers beweging.net (komen weinig uit PO’s): dit zijn de trekkers
 3 Vrijwilligers beweging.net (komen weinig uit PO’s):  

dit zijn de trekkers en medewerkers
 3 Bewegingsvrijwilligers (vrijwilligers uit beweging.net + PO’s):  

dit zijn vrijwilligers uit het netwerk

Bij een Bewegingsantenne spreken we enkel van:
 3 Vrijwilligers beweging.net: dit zijn medewerkers
 3 Bewegingsvrijwilligers (vrijwilligers uit beweging.net + PO’s):  

dit zijn vrijwilligers uit het netwerk

ZONE 1
AALTER bp
ASSENEDE ban
KAPRIJKE bp
KNESSELARE bp
MALDEGEM bp

NEVELE bp
SINT-LAUREINS bp
WAARSCHOOT bp
ZOMERGEM bp

ZONE 2
DESTELBERGEN bp
EVERGEM bp

Ertvelde bp
Evergem-Belzele bp
Evergem-Center bp

Evergem-Noord bp
Sleidinge bp

LOVENDEGEM bp
MELLE bp
OOSTERZELE bp

ZONE 3
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 bp
Wondelgem ban
Zwijnaarde bal

EEKLO bp

ZONE 4
DEINZE bp

Astene bp
Deinze bp
Petegem bp
Vinkt bp

DE PINTE bp + bal
GAVERE ban

Asper bp
Gavere bp

NAZARETH bp
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SINT-MARTENS-LATEM ban
ZULTE bp

Machelen bp

Olsene bp
Zulte bp

ZONE 5
HERZELE ban
LOCHRISTI bp
MERELBEKE bp
MOERBEKE ban

SINT-LIEVENS-HOUTEM ban
WACHTEBEKE bp
ZELZATE bp
ZOTTEGEM bp

ZONE 6
BRAKEL bp
HOREBEKE ban
KLUISBERGEN bal
KRUISHOUTEM bp
MAARKEDAL bal

OUDENAARDE bp
RONSE bp
WORTEGEM-PETEGEM bp
ZINGEM ban
ZWALM ban

ZONE 7
AALST ban
DENDERLEEUW bp
ERPE-MERE ban
GERAARDSBERGEN bp

HAALTERT ban
LEDE bp
LIERDE ban
NINOVE bp

ZONE 8
BERLARE ban 
BUGGENHOUT bp
DENDERMONDE bp
HAMME bp
LAARNE ban
LEBBEKE bp

WETTEREN bp
WICHELEN ...
ZELE bp

ZONE 9
BEVEREN bp
KRUIBEKE bp
LOKEREN bp
SINT-GILLIS-WAAS ban

SINT-NIKLAAS bp
STEKENE ban
TEMSE bp
WAASMUNSTER ---
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Projectbezoek ‘Tiny House’ in Mariakerke (dd. 21.09.2017). Vlaams minister Joke Schauvliege en 
Vlaams parlementsleden Cindy Franssen en Valerie Taeldeman verwelkomen Mieke Van Hecke 
CD&V- en beweging.net-boegbeeld in Gent in hun stulpje in Mariakerke, waar ze ter gelegenheid  
van de startdag van beweging.net MVL één nacht verbleven.

Startdag beweging.net MVL in Deinze (dd. 23.09.2017). Kinderrechtencommissaris Bruno 
Vanobbergen,  Peter Degadt van Zorgnet-Icuro en prof. Herwig Reynaert schetsten vanuit hun 
vakgebied enkele bijzondere uitdagingen voor het toekomstig gemeentebeleid. Dit gebeurde  
onder de deskundige leiding van Sandra Rosvelds, hoofd van de studiedienst van beweging.net.



2. NETWERKGEDREVEN WERKEN
2.1. Structureel systematisch overleg
2.2. Ontmoetingskansen bieden voor het netwerk 
2.3. Gezamenlijke projecten met partnerorganisaties en het ruimer netwerk



2.1. STRUCTUREEL SYSTEMATISCH OVERLEG

Het Provinciaal Bestuurscomité

Conform de statuten, artikel 18 van de vzw Beweging, werd in de provincie 
Oost-Vlaanderen een Provinciaal Bestuurscomité (PBC) opgericht. Het PBC legt de 
algemene provinciale strategische opties vast voor de provinciale werking en het 
provinciaal jaaractieplan. De bevoegdheden van het PBC worden toegewezen via 
artikel 19 van hogergenoemde statuten.

Het PBC vergadert minstens 2 maal per jaar:
 3 woensdag 26.09.2018 om 18.30 uur 
 3 woensdag 20.03.2019 om 18.30 uur
 3 woensdag 26.06.2019 om 18.30 uur.

De Provinciale Kern

In de schoot van het PBC werd een Kerngroep geïnstalleerd die de inhoudelijke 
voorbereiding en de agendasetting van het PBC voor haar rekening neemt. 
De Provinciale Kern wordt voorbereid (i.c. agendasetting, inhoudelijke 
uitwerking van agendapunten, financiën, budget, enz.) door het Provinciaal 
regiovoorzittersoverleg.

De Provinciale Kern komt, behoudens eventuele noodwendigheden,  
minstens 2 keer per werkjaar bijeen:

 3 vrijdag 05.10.2018 om 08.00 uur
 3 vrijdag 24.05.2019 om 08.00 uur.

Het Provinciaal regiovoorzittersoverleg

Dit beleidsvoorbereidend orgaan, samengesteld uit de 3 regiovoorzitters, 2 
regiosecretarissen en de operationeel coördinator, bereiden gezamenlijk de 
Provinciale Kern en het PBC voor.
Dit overlegforum, in het leven geroepen in januari 2016, staat het Operationeel 
Leidinggevend Team (OLT) bij zowel bij de inhoudelijke voorbereiding als bij de 
agendasetting van de Provinciale Kern en het PBC.
Dit beleidsvoorbereidend orgaan zorgt voor draagvlak van de door het OLT 
genomen - tussentijdse en noodzakelijke - (beleids-)beslissingen.

Het regiovoorzittersoverleg komt minstens 3 keer per werkjaar samen:
 3 vrijdag 21.09.2018 om 07.30 uur 
 3 donderdag 13.12.2018 om 07.30 uur
 3 vrijdag 22.02.2019 om 07.30 uur.

De Provinciale Bewegingscommissie

De Provinciale Bewegingscommissie heeft tot doel om opportuniteiten en kansen 
te detecteren, te capteren en te ‘verbinden’ tussen de partnerorganisaties op vlak 
van bewegingswerk.
De Provinciale Bewegingscommissie fungeert als een platform van beweging.net 
voor:

 3 uitwisseling van ideeën en overleg rond basiswerking;
 3 het op elkaar afstemmen van initiatieven;
 3 het zoeken naar samenwerkingsopportuniteiten;
 3 de vertaling van het provinciaal jaaractieplan naar concrete haalbare en 

gedragen provinciale initiatieven;
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 3 de opvolging van de gezamenlijke afspraken in het kader van de uitrol van  
het provinciaal jaaractieplan.

De Provinciale Bewegingscommissie komt minstens 3 keer per werkjaar samen:
 3 maandag 08.10.2018 om 14.00 uur
 3 maandag 10.12.2018 om 14.00 uur
 3 maandag 18.03.2019 om 14.00 uur.

Het Provinciaal Politiek Comité

Het Provinciaal Politiek Comité komst minstens 3 keer per werkjaar samen.
Zie 4.1.

De regiobesturen

 3 Regiobestuur MVL
» dinsdag 25.09.2018 om 20.00 uur
» dinsdag 11.12.2018 om 20.00 uur 
» dinsdag 11.06.2019 om 20.00 uur.
Open regiobestuur MVL rond thema ‘Sociale Zekerheid’
» dinsdag 26.02.2019 om 19.30 uur.
Regiobestuur FV CAW (Gent-Eeklo)
» dinsdag 11.06.2019 om 19.00 uur.
Regiobestuur FV ACW ZOVL
» dinsdag 14.05.2019 om 19.30 uur.

 3 Dagelijks Bestuur CAW (Gent-Eeklo) en Dagelijks Bestuur MVL
» vrijdag 14.09.2018 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 12.10.2018 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 09.11.2018 om 11.30 uur en om 12.30 uur (reserve i.f.v. noodwendigheid)
» vrijdag 14.12.2018 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 11.01.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur (reserve i.f.v. noodwendigheid)
» vrijdag 08.02.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 08.03.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 12.04.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur (reserve i.f.v. noodwendigheid)
» vrijdag 10.05.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur
» vrijdag 14.06.2019 om 11.30 uur en om 12.30 uur.

 3 Dagelijks Bestuur ACW ZOVL
» dinsdag 27.11.2018 om 19.30 uur
» dinsdag 02.04.2019 om 19.30 uur.

2.2. ONTMOETINGSKANSEN BIEDEN VOOR HET NETWERK

PROVINCIALE ZINGEVINGSINITIATIEVEN

Sinds vorig werkjaar worden de zingevingsactiviteiten opgenomen door de 
bewegingscommissie. Vanaf dit werkjaar laat de bewegingscommissie zich 
adviseren door een groep vrijwilligers onder leiding van de nationale pastor  
van beweging.net.

Voor 2018-2019 worden volgende zingevingsinitiatieven voorzien:
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 3 de organisatie van een Salon de Kade
‘Drie vormen van weten: over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie’ met 
emeritus hoogleraar Herman De Dijn van KULeuven.
Voorstel van datum: donderdag 04.10 of 06.12.2018 

 3 de organisatie van een inspiratieavond op twee locaties:
‘De Jeugd is Tegenwoordig’ met Pedro De Bruyckere

» donderdag 06.02.2019 om 19.30 uur in de Zulle in Wondelgem
‘Het teveel aan empathie’ met Ignaas De Vis

» dinsdag 12.02.2019 om 19.30 uur in Sint-Niklaas.

 3 de organisatie van een vastenbezinning en solidariteitsmaal op drie locaties
‘Van kwetsbaarheid naar kracht’ met Jean-Paul Vermassen

» donderdag 28.03.2019 om 12.10 uur in zaal Torrepoort in Gent
» dinsdag 02.04.2019 om 12.00 uur in Den Hof in Sint-Niklaas
» donderdag 04.04.2019 om 12.10 uur in zaal InHout in Oudenaarde.

 3 de uitgifte van een kerstboodschap voor de personeelsleden van  
de partnerorganisaties en beweging.net
» derde week van december 2018.

ONTHAALDAGEN VOOR PERSONEELSLEDEN

Op vraag van de regio Waas & Dender worden de onthaaldagen voor nieuwe 
personeelsleden nog steeds op regio-niveau georganiseerd.

 3 Voor de regio Midden-Vlaanderen betekent dit dat er in functie van de interesse 
van de partnerorganisaties en/of het aantal inschrijvingen één of twee sessies 
worden gepland.

» Voorstel van datum voor de eerste sessie: donderdag 18.10.2018 om 08.30 uur.
» Voorstel van datum voor een eventuele tweede sessie: donderdag 21.02.2019 

om 08.30 uur.

THEMA-AVONDEN OF -MIDDAGEN

Ook hier gaat de voorkeur uit om die avonden eerder op regio-niveau in  
te plannen.

Voor de regio Midden-Vlaanderen worden volgende thema-avonden in de 
planning voorzien. 
Ze vinden meestal plaats in ’t Kadehuis onder de formule van Salon de Kade.

 3 Salon de Kade i.s.m. vrijwilligersgroep zingeving beweging.net
‘Drie vormen van weten: over ethiek, wetenschap en moraalfilosofie’

 met emeritus hoogleraar Herman De Dijn van de KULeuven
Voorstel van datum: donderdag 04.10.2018 of 06.12.2018

 3 Salon de Kade 
 met Sophie Dutordoir, CEO van de NMBS
 Voorstel van datum: donderdag 21 of 28.03.2019

 3 Salon de Kade over
‘Gender, het glazen plafond en de combinatie arbeid-gezin’ 

 Voorstel van datum: donderdag 09.05.2019

 3 Lijsttrekkersdebat Oost-Vlaanderen i.s.m. de Boerenbond en Unizo
 met de lijsttrekkers voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei 2019
 Voorstel van datum: woensdag 20.02 of 27.02.2019 in de Handelsbeurs in Gent.

MVL
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 Voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen is er al één avond gepland in het Land van 
Aalst, met name in Aalst zelf.

» Infoavond over ‘Beleggen’ i.s.m. vdk bank 
met Pascal Paepen 
zie netwerkevenementen 2.2.

ONTMOETING PROFESSIONELE MEDEWERKERS BASISWERK 

Deze ontmoeting wordt inhoudelijk voorbereid op de Provinciale 
Bewegingscommissie van 8 oktober 2018.
Voorstel van datum: donderdag 21.03.2019.

DAG VAN DE HUISBEWAARDERS

De dag van de huisbewaarders wordt in Gent-Eeklo voor de 19de 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 09.05.2019.

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 27.09.2018 om 12.15 uur.

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 woensdag 08.05.2019 om 07.30 uur bij ACV, CM, vdk bank, Huisvesting 
Het Volk, Familiehulp;

 3 In Aalst op donderdag 09.05.2019 om 08.00 uur bij ACV, CM, Familiehulp;
 3 In Oudenaarde op vrijdag 10.05.2019 om 08.00 uur bij CM, Familiehulp, SHM, ACV.

REGIONALE NIEUWJAARSRECEPTIES

 3 In Zuid-Oost-Vlaanderen voor de personeelsleden van de partnerorganisaties.
Maandag 07.01.2019 om 12.00 uur in het CM-gebouw in Oudenaarde.

 3 In Midden-Vlaanderen voor de partnerorganisaties en bevriende organisaties 
uit het ruimer netwerk. 
Donderdag 10.01.2019 om 17.00 uur in ’t Kadehuis in Gent.

MVL

MVL

MVL

MVL

 | ONTMOETINGSKANSEN BIEDEN VOOR HET NETWERK | 25



2.3. GEZAMENLIJKE PROJECTEN MET PARTNERORGANISATIES  
EN HET RUIMER NETWERK

RERUM NOVARUM

Sinds drie jaar wordt Rerum Novarum ingebed in de ‘Week van de 
Rechtvaardigheid’, die loopt van de zaterdag voor tot en met de donderdag 
van Hemelvaart. Dit format laat voldoende ruimte voor initiatieven op diverse 
niveaus (lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal) en voor initiatieven in de tijd 
(van zaterdag tot donderdag). Er is de afspraak dat de blik op de toekomst wordt 
gericht, niet op het verleden.

Vanuit de nationale stuurgroep worden volgende objectieven beoogd:
 3 We leggen de focus op ontmoeting van personeel en vrijwilligers uit het hele 

netwerk. 
 3 We koppelen de ‘Week van de Rechtvaardigheid’ ieder jaar aan een inhoudelijk 

vernieuwende en wervende boodschap die aansluit bij de thema’s en 
jaarplannen van de partnerorganisaties.

 3 De politieke boodschappen concentreren we op het einde van de week, op 
woensdag en donderdag.

 3 Het is een week waarin we als beweging naar buiten komen en zichtbaarheid 
geven aan de werking van het netwerk.

Naar de toekomst toe willen we ons nog sterker gaan richten op het ruimer netwerk.

RENO 2019

Na drie succesvolle edities op de Korenlei in Gent en vooral met het oog op de 
zichtbaarheid van de Beweging in de stad Gent wordt geopteerd om ook de 
volgende editie daar te organiseren op de vooravond van Hemelvaart.

Woensdag 29.05.2019 om 18.00 uur op de Korenlei in Gent.

In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen gaat de voorkeur uit om nog een eigen viering te 
organiseren en dit ook op de vooravond van Hemelvaart. 

Woensdag 29.05.2019 om 19.00 uur in het Land van Aalst.

SCHILDERWEDSTRIJD VOOR DE DERDE KLEUTERKLASSEN VAN HET VRIJ 
ONDERWIJS
[CM, vdk bank]

De tweejaarlijkse schilderwedstrijd van beweging.net Midden-Vlaanderen leent 
zich uitstekend om na het Airbezenproject het thema ‘Gezondheid’ nog eens op 
de agenda te plaatsen bij dit jonge publiek én bij de ouders.

Alle kinderen van de derde kleuterklassen van het vrij onderwijs uit de regio 
Midden-Vlaanderen worden uitgenodigd om zich creatief uit te leven in een 
schilderwerkje rond ‘Gezonde voeding’. Zo wordt vanuit een kinderhoofdje 
naadloos de link gelegd met het thema ‘Gezonde buurt’ van CM.

In tegenstelling tot de vorige edities vindt de kindernamiddag en dito 
prijsuitreiking om organisatorische redenen niet plaats in de maand juni, maar wel 
in de maand maart. 
Dit betekent dat - om alles vlot te laten verlopen - een strikte timing dient te 
worden gehandhaafd:

 3 de scholen worden aangeschreven in de week van 10 september 2018;
 3 de scholen dienen in te schrijven tegen 26 oktober 2018;
 3 van 5 tot 9 november 2018: alle deelnemers ontvangen hun materiaal en een 

passende attentie;

MVL
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TAKE A BREAK-ACTIE VOOR DE STUDENTEN IN DE EXAMENS
[vdk bank, CM, Kazou, ACV Enter, KAJ]
Zie 3.2.

WERELDSOLIDARITEIT 

2019: the future of work
In 2019 bestaat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) 100 jaar. De IAO 
is een internationale organisatie van de Verenigde Naties die regeringen, 
werkgevers en werknemers bij elkaar brengt om over de hele wereld goede 
arbeidsomstandigheden te realiseren. 187 lidstaten zijn erbij aangesloten. Het 
100-jarig bestaan is een reden om te vieren, maar ook om nieuwe lijnen uit te 
zetten voor de toekomst van de ‘wereld van het werk’.

Wereldwijd staan we voor grote uitdagingen op vlak van arbeidsorganisatie en 
arbeidsrechten. Denk aan de gevolgen van de globalisering, de opkomst van 
robotisering en nieuwe technologieën, de klimaatuitdagingen, de toenemende 
migratie, demografische evoluties…

Wereldsolidariteit wil samen met al haar partners in België en in het Zuiden mee 
nadenken en een visie ontwikkelen over hoe we willen dat die wereld van het 
werk er in de 21ste eeuw uitziet. Want ook in een nieuwe mondiale context blijven 
sociale bescherming en sociale rechtvaardigheid universele mensenrechten.

Het wordt dus geen ‘traditioneel’ campagnejaar, maar wel een jaar waarin er 
een breed aanbod wordt gegeven van vormings- en discussiemomenten. 2019 is 
ook het jaar waarin Wereldsolidariteit 45 jaar bestaat. Tijd om daar even bij stil te 
staan. Het concrete programma daarvan volgt later.

De WS-startdag is gepland op donderdag 14 maart 2019.

 3 tegen 18 januari 2019 dienen alle werkjes binnengebracht te worden bij de 
lokale beweging.net-contactpersoon;

 3 de jurering gebeurt door het lokaal bewegingspunt of -antenne tussen  
19 januari en 1 februari 2019;

 3 de geselecteerde werkjes (drie per klas) worden in ’t Kadehuis verwacht tegen 
uiterlijk 4 februari 2019;

 3 de regionale jury duidt op woensdag 6 februari 2019 45 superwinnaars en  
5 topwinnaars aan;

 3 de prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 16 maart 2019 tijdens de 
kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze.

TOURNEE PEDALE |IK FIETS VOOR GEZONDE LUCHT
[CM, Familiehulp, Pasar, ACV,…]
Zie 1.1.

WERELDFEEST OUDENAARDE
[Wereldsolidariteit, CM, kwb, Femma]

GEMEENTELIJKE ACCENTENNOTA’S EN PROVINCIALE ACCENTENNOTA
[Alle partners van het netwerk]
Zie 4.4.

PROJECT BEWONERSPARTICIPATIE IN SOCIALE WOONWIJKEN
[SHM Het Volk]
Zie 3.3.
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NETWERKEVENEMENTEN IN HET KADER VAN MVO

[vdk bank, SHM, …]
Zie 3.1. en 3.2.

WELZIJNSZORG

Sinds twee jaar voert Welzijnszorg campagne onder de naam Samen Tegen 
Armoede.

‘1 op 5 loopt school in de buitenbaan’
Onze kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Zij maken de wereld van morgen, 
zij kunnen dromen, leren en groeien. Ze starten niet met een wit blad.  

De maatschappij zoals ze is, wordt hun leefwereld waar ze verder op bouwen.  
De context waarin kinderen en jongeren opgroeien, is sterk verschillend.  
Elke leerling heeft zijn eigen context. Kansrijk en kansarm komen samen terecht 
op de schoolbanken.

Uit elk kind het allerbeste halen, moet de doelstelling zijn van het gehele onder-
wijs. De realiteit is echter anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer 
kans op slechtere schoolresultaten, op zittenblijven, op schoolmoeheid.  
Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen dan kinderen 
in de binnenbaan?

Oproep campagne 2018
Zolang armoede de reden is waarom kinderen hun diploma niet halen, laten we 
veel talent verloren gaan. Geef kinderen uit kansarme gezinnen een eerlijke kans.
Steun Samen Tegen Armoede in de strijd tegen deze vorm van uitsluiting.

De provinciale startavonden van Welzijnszorg vinden plaats op dinsdag 9 en 
woensdag 10 oktober 2018 om 18.30 uur in Centrum Seleskest in Gent.
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Peter Wouters, nationaal voorzitter beweging.net, te gast op de startdag van beweging.net MVL in 
zaal De Rekkelinge in Deinze (dd. 23.09.2017). 

Oost-Vlaams netwerkevenement (organisatie MVL) i.s.m. vdk bank in de Krook in Gent (dd. 22.11.2017). 
Dit evenement was specifiek gericht naar woonzorgcentra en ziekenhuizen met gastsprekers Jo Van 
Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Peter Degadt, Zorgnet-Icuro.  
De unieke locatie maakte er een TOP-treffen van.



3.  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD  
ONDERNEMEN (MVO)

3.1. Commissie MVO
3.2. Dienst MVO
3.3. Gezamenlijke Diensten
 



OOST-VLAAMS NETWERKEVENEMENT VOOR (POTENTIEELE)  
INSTITUTIONELE KLANTEN

Conform het nationaal afsprakenkader tussen vdk bank en Beweging vzw 
wordt in het najaar door de regio Midden-Vlaanderen een netwerkmeeting 
georganiseerd. Momenteel wordt gefocust op de doelgroep van bestuurders 
uit de non-profit organisaties en instellingen. Meer specifiek ‘mikken’ we hier 
op leden uit de Raad van Bestuur van woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, 
sociale huisvestingsmaatschappijen, enz. . De thema’s die thans voorliggen zijn: 
‘Commercialisering van de gezondheidszorg’, ‘corporate governance’ en ‘MVO-labels 
en certificering voor organisaties’ . Beweging.net organiseert dit in samenwerking 
met de partners uit de commissie MVO en met vdk bank in het bijzonder.

De vraag werd gesteld aan mevrouw Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van 
Zorgnet-Icuro of zij - o.v. in de maand november 2018 - haar medewerking wenst te 
verlenen aan dit initiatief.

Voorstel van datum: donderdag 15 november 2018.

COMMUNICATIE ROND MVO

Door gebruik te maken van digitale nieuwsbrieven, mailings, twitter en facebook 
willen we op een eigentijdse manier MVO onder de aandacht brengen. Maar ook 
in het digitale social media tijdperk blijven Visie en B-magazine twee belangrijke 
kanalen om de leden te informeren. Op 16 november 2018 verschijnt er een extra 
katern in Visie die in het teken zal staan van MVO. Meewerkende partners krijgen 
de mogelijkheid om via een publi-redactionele bijdrage hun MVO-beleid in de kijker 
te zetten.

3.1. COMMISSIE MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (Commissie MVO)

In 2015 werd bij de oprichting van beweging.net Oost-Vlaanderen de ‘Commissie 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ opgericht. In deze commissie 
zetelen volgende partners: CM Midden-Vlaanderen, vdk bank, Familiehulp, DVV 
Verzekeringen, Groep INTRO, Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen, Sociale 
Huisvestingsmaatschappij Het Volk, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse 
Ardennen en ACV Oost-Vlaanderen.
Vanuit ondernemerschap zijn ze marktgericht en koppelen ze hun bedrijfswinst 
aan maatschappelijke winst. Een deel van hun financieel voordeel investeren ze 
opnieuw in de samenleving door middel van sociale projecten of ethische keuzes 
binnen hun beleid.

THEMA-COMMISSIE

De commissie wil voluit de kaart van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 
(MVO) trekken. Op korte en middellange termijn wil deze commissie  doorgroeien 
naar een platform waar expertise, deskundigheid en knowhow kan uitgewisseld 
worden met als doel elkaar te ondersteunen bij de uitrol van het MVO-beleid in 
elke organisatie.

Op 20 september 2018 is er een themacommissie over het onderwerp ‘Duurzaam 
woon-werkverkeer’. Zowel CM Midden-Vlaanderen als vdk bank zetten sterk in 
op het motiveren van hun medewerkers om zich op een duurzame wijze naar 
het werk te verplaatsen. Door het uitwisselen van deze ervaringen, willen we de 
expertise en deskundigheid die binnen het netwerk aanwezig is, optimaliseren.
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Een geschiedenis die begon in 1926. Toen vdk ontstond in de schoot van de 
Gentse christelijke arbeidersbeweging. Samen speelden beweging.net en vdk 
bank een belangrijke rol in de ontvoogding van de werkmens. In tegenstelling 
tot bij de grootbanken, kon de gewone werkman bij  Volksspaarwezen een 
woonkrediet krijgen en dus ook een eigendom verwerven. En samen met 
die werkman kregen we het beter. Anno 2018  blijven vdk en beweging.net, 
gedreven door sociaal engagement, samen aan een duurzame weg timmeren. 

En we doen dit op twee manieren. Enerzijds wenst vdk haar producten en 
diensten op een integere, professionele, cliëntvriendelijke en rendabele wijze 
aan te bieden. Naast haar primaire financieel-economische taak meet vdk bank 
zich ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol toe. 

Anderzijds kan beweging.net - samen met zijn partnerorganisaties - hierdoor 
zijn maatschappelijke visie van een leefbare, solidaire en rechtvaardige 
samenleving onder de aandacht brengen van het grote publiek en ook 
daadwerkelijk zijn vrijwilligers(-organisaties) ondersteunen. Op het financieel 
domein speelt het aanbod van ethisch verantwoorde bancaire producten door 
een stabiele financiële instelling een centrale rol.

Al meer dan 90 jaar doet vdk, de duurzame huisbankier van beweging.net, 
beroep op het uitgebreide netwerk van de christelijke arbeidersbeweging. 
Ook in de toekomst zal vdk onlosmakelijk deel uitmaken van het uitgebreide 
netwerk.  Via een duurzaam partnership willen beweging.net Gent-Eeklo 
en vdk bank hun gemeenschappelijke belangen optimaliseren. De nieuwe 
baseline van vdk bank luidt ‘een bank voor het leven, een bank voor uw 
leven’. Een slogan waarin we ons perfect kunnen vinden, en zeker en vast van 
toepassing kan zijn op het duurzaam partnership. Vandaar: beweging.net en 
vdk bank. Een duurzaam partnership voor het leven.

3.2. DIENST MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
(Dienst MVO)

Binnen beweging.net Gent Eeklo | Midden-Vlaanderen is de Dienst MVO opgericht 
om o.m. de (potentiële) klantenrelaties, historische én nieuwe klanten vanuit 
beweging.net te onderhouden en/of uit te bouwen. De Dienst MVO staat onder 
leiding van de regiosecretaris Mario Pauwels. Hij wordt bijgestaan door de 
stafmedewerker MVO Jan Reunes.

Het is de Dienst MVO die optreedt als ‘go-between’ tussen beweging.net en de 
economische partners in het werkingsgebied van beweging.net Gent-Eeklo| 
Midden-Vlaanderen. Met de economische partners bedoelen we in dit kader 
volgende ondernemingen, die o.m. actief zijn in het werkingsgebied: vdk bank, 
DVV Verzekeringen NV, CVBA coöperatieve Het Volk, SHM Het Volk CVBA, SHM 
Vlaamse Ardennen CVBA, CVBA Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen, enz. 

EEN HEEL BIJZONDERE AANDACHT GAAT UIT NAAR …

vdk bank. Terwijl een ander deel van de werking zich toespitst op 
het onderhouden en uitbouwen van het klantenbestand van de 
verzekeringsportefeuille en het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden 
met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen, o.m. het project ‘Wij de Wijk’.

vdk bank en beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW): een duurzaam partnership 
Op 28 juni 2017 veranderde vdk van naam. Het gamma aan producten en 
diensten van vdk was fors uitgebreid waardoor de vlag ‘spaarbank’ de lading 
niet meer dekte. Naast betaal- en spaarproducten, verleende het ook al 
kredieten aan organisaties en bood het een ruime waaier aan verzekerings- 
en beleggingsproducten aan. Aan het DNA werd niet geraakt. Voor vdk bank 
is duurzaam bankieren niet zomaar een trend. Het zit diepgeworteld in haar 
werking en geschiedenis. 
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Via de Dienst MVO wil beweging.net Gent-Eeklo de band met vdk bank verder 
uitbouwen en verfijnen.

Beweging.net Gent-Eeklo treedt op als contact- en aanspreekpunt tussen 
vdk bank en een waaier aan mensen (potentiële en bestaande klanten) en 
organisaties, instellingen en ondernemingen (institutionele klanten), en dit zowel 
binnen als buiten het netwerk van beweging.net Gent-Eeklo.

De Dienst MVO die Gent-Eeklo ontplooit, heeft zowel betrekking op het 
onderhouden en aangaan van klantenrelaties met het historisch en bestaande 
cliënteel van vdk bank en op het uitbouwen van klantenrelaties (cross selling 
of fertilisatie methode), evenals op het creëren van ‘goodwill’ en ‘warme 
introducties’ naar nieuwe en/of potentiële klanten toe (klantenaanbreng).

Om haar bovenstaande doelstelling te kunnen uitvoeren, onderscheiden we 
enerzijds ‘de middelen’ [bijvoorbeeld: medewerkers, plaatselijke werking, 
gadgets, enz.] en anderzijds ‘de kanalen’ [bijvoorbeeld: (netwerk-)evenementen, 
bewegingspers, enz.]. Het inzetten van deze ‘middelen en kanalen’ mondt 
uiteindelijk uit in een resem initiatieven en evenementen die door de Dienst 
MVO - in overleg met bijvoorbeeld de directie, de marketingdienst van vdk bank - 
worden ontplooid.

Vanuit beweging.net Gent-Eeklo verbinden we er ons toe om onze rol als 
‘goodwill-ambassadeur’ voor vdk bank te allen tijde te blijven waarmaken.

Het engagement vanuit beweging.net ten aanzien van vdk bank valt 
‘grosso modo’ te definiëren als: 1. het voeren van reclame en promotie, 2. het 
ondersteunen van de naambekendheid van vdk bank en 3. klantenrelaties 
onderhouden/uitdiepen en klanten aanbrengen.

De verzekeringsportefeuille
DVV verzekeringen is hierin de geprefereerde partner van beweging.net 
Gent-Eeklo. De dienst MVO staat in voor het onderhouden van de relaties 
met klanten (zodat de relaties met de verzekeringsmaatschappij beschermd 
worden) en het aanbrengen van nieuwe klanten (waarmee dan ook de relaties 
dienen onderhouden te worden).
De core business van het agentschap is het verzekeren van instellingen uit de 
social profit sector. Net als vdk bank willen we vanuit beweging.net Gent-Eeklo 
het agentschap introduceren bij verschillende organisaties, instellingen en 
ondernemingen uit het netwerk van beweging.net.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen
Om de dialoog met de bewoners te verbeteren, startte sociale huisvestings-
maatschappij Volkshaard in 2015 het project ‘bewonersparticipatie’ op in vier 
van haar wijken: de Cardijnwijk in Aalter, de Brouwerijwijk in Eke, de Prosper 
Cocquytstraat in Nevele en het Westveld in St.-Amandsberg. Daarvoor deed ze 
beroep op een externe partner met veel ervaring in buurten sterker maken. Het 
projectvoorstel van beweging.net Gent-Eeklo overtuigde de maatschappij om 
met beweging.net in zee te gaan.

Sindsdien heeft beweging.net Gent-Eeklo nog 9 projecten voor SHM Volkshaard 
gerealiseerd: Vogelzang in Olsene, Driebunderput in Melle, Alhornstraat in 
Evergem, Kapelleken in Lochristi, Planetenwijk in Mariakerke, Westeinde- en 
Gasmeterstraat in Maldegem, Kongostraat en Nieuwland in Gent, Dageraad- en 
Kloosterstraat in Melle.

Ondertussen realiseerde beweging.net Gent-Eeklo een project voor SHM 
Merelbeekse Sociale Woningen (in de gemeente Merelbeke) en met beweging.
net Zuid-Oost-Vlaanderen een project voor  SHM Vlaamse Ardennen (in de 
gemeenten Maarkedal en Brakel) en zijn er ook in West-Vlaanderen plannen om 
Wij de Wijk uit te rollen. 
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personeelsleden van de Beweging, bieden beweging.net Gent-Eeklo de 
gelegenheid om vdk bank in de kijker te zetten. Het gebruik van modern beeld- en 
communicatiemateriaal zoals de rolstanden, aangepaste advertenties, wordt 
aangevuld met nieuwe methoden waarmee we een ruimer publiek kunnen 
bereiken zoals bv. twitter en facebook. Last but not least: in samenwerking met 
de marketingdienst van vdk bank is er wieler- en loopkledij ontwikkeld.

 3 Winternachtrun, Music For Life warmathon 2018, december 2018
 3 Watersportbaanloop, mei 2019.

2. ONDERSTEUNING VAN DE NAAMBEKENDHEID ONDER DE LEDEN EN 
PARTNERORGANISATIES VAN BEWEGING.NET

Beweging.net Gent-Eeklo beschikt over een ruim netwerk van sociale organisaties, 
instellingen en ondernemingen. Via dit netwerk heeft het (on)rechtstreeks 
toegang tot (potentiële) institutionele en particuliere klanten. Vanuit beweging.
net Gent-Eeklo wordt alles in het werk gesteld om de economische partners en 
vdk bank in het bijzonder te introduceren als bevoorrechte financiële partner 
binnen maar zeker ook buiten dit netwerk.

Introductie vdk bank in de bewegingspunten
De bewegingspunten spelen een belangrijke rol  bij het introduceren van vdk bank 
als duurzame en ethische bank bij de partners uit het lokale netwerk. Ook in 2018 
werden de jaarresultaten van vdk bank gepresenteerd door een stafmedewerker 
van beweging.net of door de plaatselijke vdk-kantoorhouder of -agent. Ook in mei 
en juni 2019 willen we aan vdk de mogelijkheid bieden om een bancair thema in 
de kijker te zetten. De focus zal in samenspraak met vdk bank bepaald worden in 
februari 2019.

1 RECLAME EN PROMOTIE 

Beweging.net verbindt er zich toe reclame te maken en promotie te voeren 
voor vdk bank. Dit onder meer door logovermelding op bewegingsinitiatieven, 
vermeldingen in toelichtingen en opname van een vdk-banner op de website. 
Onder meer de bewegingspers is hiertoe een uitstekend kanaal.

Op 28 juni 2017 veranderde VDK Spaarbank in vdk bank. Het doel was het ethisch, 
duurzaam karakter van VDK Spaarbank te beklemtonen en haar te positioneren 
als een complete hedendaagse bank met als doel dit imago te versterken ten 
aanzien van de aandeelhouders, klanten en het brede publiek.
Vanaf dan was vdk bank een feit.

Vanuit haar historiek, maar voornamelijk door het geloof dat beweging.net 
regio Gent-Eeklo (FV CAW) heeft in vdk bank als een integere, professionele, 
cliëntvriendelijke en een niet door winstmaximalisatie gedreven financiële 
instelling, zal iedere medewerker maximaal aandacht besteden om vdk in vedette 
te plaatsen.

Inhoudelijke publicitaire bijdragen in bewegingspers
In samenwerking met Corelio en beweging.net nationaal worden ook dit jaar 
twee extra katernen (regio Gent-Eeklo) voorzien.  Op die manier willen we de 
mogelijkheid bieden aan de economische partners om hun producten en diensten 
in de kijker te stellen bij de Visie-lezers. Maar ook bij uitzonderlijke gebeurtenissen 
zoals bv. de lancering van een nieuwe campagne of spaarproduct trachten we de 
positionering van vdk als duurzame en ethische bank te ondersteunen. 

Actieve deelname aan (sport)evenementen
De aanwezigheid op activiteiten zoals RENO en sportevenementen zoals 
o.a. Watersportbaanloop, Haven Gent Loopt, het minivoetbaltornooi voor 
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willen we aan de jongeren de mogelijkheid geven om studentenpakketten 
aan huis te brengen. In de pakketten zullen opnieuw een aantal attenties met 
verwijzing naar een dienst of product van de partnerorganisaties zitten. 

Minivoetbaltornooi voor personeelsleden beweging.net en 
partnerorganisaties
In 2018 vond het tweede minivoetbaltornooi voor personeelsleden van de 
Beweging plaats. De personeelsleden van CM Midden-Vlaanderen, MOB Midden-
Vlaanderen, vdk bank en ACV Oost-Vlaanderen bonden de strijd aan met kwb 
Wondelgem en de KAA Gent Ladies op het Jan Yoens plein in Gent. Na de tweede 
succesvolle editie zal er ook in 2019 een minivoetbaltornooi georganiseerd 
worden. Met de organisatie van het tornooi willen we vdk in de kijker zetten. 
Deelnemers krijgen een goodiebag mee met daarin een vdk-gadget en rond het 
terrein is vdk visueel aanwezig.

Wereldfeestival Oudenaarde
Het wereldfeestival wordt jaarlijks georganiseerd door Wereldsolidariteit en 
beweging.net. Het wereldfeest brengt verschillende culturen bijeen en lokt elk 
jaar een 500-tal deelnemers. Dit jaar willen we vdk bank actief betrekken als 
duurzame partner. 

Zaterdag 8 september 2018 om 18.00 uur, Brandwoeker, Oudenaarde.

Schilderwedstrijd en kindernamiddag
Wat in 1981 begon als een ideetje van toenmalig secretaris Emmanuel Van Daele 
is ondertussen uitgegroeid tot een echte beweging.net klassieker, voluit: de 
regionale schilderwedstrijd van beweging.net Midden-Vlaanderen voor derde 
kleuterklassen uit het vrij onderwijs. De 20 ste editie wordt omwille van twee 
redenen een unieke editie. Alle vrije scholen uit de regio Midden-Vlaanderen 
krijgen de mogelijkheid om zich in te schrijven. 

Filmvoorstellingen
Door het organiseren van filmvoorstellingen kunnen we een ruim en divers 
publiek aantrekken zowel binnen als buiten de Beweging, dat we in contact 
kunnen brengen met producten, diensten en vooral de missie van vdk als 
duurzame en ethische bankier. In de week van de vrijwilliger 2019 organiseren we 
in samenwerking met Kazou en KAJ een filmvoorstelling voor de vrijwilligers van 
Kazou en KAJ en de jongeren van beweging.net Midden-Vlaanderen. We willen op 
die manier vdk bank introduceren bij een jong publiek.

 3 Filmavond, cc Zoetegem, Zottegem, donderdag 29 november 2018
 3 Familiefilm, Sphinx, Gent, vrijdag 28 december, 2018
 3 Blockbuster, Sphinx, Gent, donderdag  28 februari 2019.

Personeelsactie
Met de personeelsactie hebben we twee doelen voor ogen: het bedanken van 
de personeelsleden van onze partnerorganisaties voor hun dagelijkse inzet & 
engagement en vdk bank introduceren. Dit jaar krijgen alle personeelsleden een 
multikabel oplader. Een handig hebbedingetje waar je elk type smartphone op 
kan aansluiten én opladen. 

Donderdag 4 oktober 2018.

Uitbreekactie 16 tot 25-jarigen

Ontsnap uit de blok
In 2018 werd de ‘Ontsnap uit de blok’-actie georganiseerd in partnerschap 
met vdk bank, CM Midden-Vlaanderen en in het bijzonder met Kazou Midden-
Vlaanderen, dat heeft meegewerkt aan het concept en de lancering van 
‘Ontsnap uit de blok’ en de bedeling van de pakketten. In totaal werden 
1  700 pakketten bedeeld in de regio Midden-Vlaanderen. Ook komend werkjaar 
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Sociaal café i.s.m. ACV, CM en vdk bank
De dag van vandaag ben je slechts een muisklik verwijderd van informatie over je 
pensioen, erfrecht, isolatiepremies, tegemoetkomingen inzake thuiszorg en ga zo 
maar verder. Maar om zeker te zijn of de informatie wel klopt, ga je best te rade bij 
experts. Zoals  ACV-zonepropagandisten, CM-medewerkers, vdk-kantoorhouder 
of notaris. Met de organisatie van een sociaal café kan je al deze experts op één 
tijdstip in één ruimte bij elkaar brengen. Het is een laagdrempelig concept waarop 
inwoners van een gemeente zich op een snelle en correcte manier kunnen 
informeren over belangrijke thema’s die hen aanbelangen. Contacteer Jan Reunes 
via jan.reunes@beweging.net voor meer info.

Aanwezigheid op allerlei (sport)evenementen
Via de economische partners beschikt de dienst MVO ook komend seizoen over 
seats op KAA Gent en op vdk Gent Damesvolleybal. Deze zitplaatsen bieden de 
opportuniteit om in een sfeervol kader (potentiële) institutionele klanten aan 
te trekken en/of de onderlinge banden te intensifiëren.  In dat kader kunnen 
dan ook warme introducties gerealiseerd worden met (potentiële) klanten voor 
de economische partners. Hierbij leggen we het accent op leidinggevenden, 
bestuurders en financieel verantwoordelijken uit de non-profit sector (bv. woon- 
en zorgcentra, kinderdagverblijven, psychiatrische ziekenhuizen, enz.). 

Direct mail: Airbezenproject, Tournée Pédale en Fairtrade+
Naar aanleiding van het dossier Fairtrade+ werd er een eerste keer 
geëxperimenteerd met direct mail. Door het gebruik van direct mail willen we 
vdk bank introduceren bij potentiële klanten. Daarnaast willen we ook speciale 
aanbiedingen van vdk promoten, campagnes van vdk bank ondersteunen en de 
zichtbaarheid in de markt verhogen. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk 
dat we adresgegevens geheel conform de privacywetgeving bekomen. Dit doen 
we onder meer door het ontplooien van acties zoals ‘Ontsnap uit de blok’, de 
wandelzoektocht van Pasar, wedstrijden in Visie.

We verschuiven de kindernamiddag van juni naar maart zodat we uit het 
vaarwater van schoolfeesten, communies en lentefeesten blijven.  De 
prijsuitreiking zal plaatsvinden in de Brielpoort in Deinze.

Kindernamiddag, 16 maart 2019 om 14.30 uur, Brielpoort Deinze.

3. KLANTENRELATIES ONDERHOUDEN/UITDIEPEN EN KLANTEN AANBRENGEN

Up-to-date adressenbestand
Werken met foutieve adres- of contactgegevens leidt ertoe dat acties en 
‘oproepen tot medewerking’ hun doel missen. Een up-to-date en nauwkeurig 
afgebakend adressenbestand creëert met andere woorden nieuwe kansen 
en realiseert een optimaal rendement qua aanwezigheden op initiatieven en 
evenementen die beweging.net organiseert. 
Daarenboven is er een verstrenging van de Europese regels rond de gegevens-
bescherming i.c. rond het bijhouden van adres- en persoonsgegevens.

Om beide redenen investeerde beweging.net Midden-Vlaanderen in een 
hedendaags én performant adresbeheersysteem of kortweg CRM-systeem.

vdk infosessies
Heeft sparen nog zin? Hoe kan ik veilig elektronisch betalen? Hoe zit het met 
de nieuwe regelgeving rond erfrecht? Wat doet een bank met mijn spaargeld? 
Het zijn vragen die ieder van ons zich wel eens stelt, maar waar we niet 
meteen zelf een pasklaar antwoord op hebben. Daarom bieden wij de kans 
aan bewegingspunten om een expert uit te nodigen van vdk bank die wél een 
antwoord kan geven op deze vragen. Wil u een infosessie organiseren rond 
een specifiek bancair thema, dan kan dit besproken worden. Wil u met uw 
bewegingspunt een infosessie organiseren? Neem dan contact op met uw 
zonebegeleider.
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Duurzame beleggingsavond met Pascal Paepen
We trappen een open deur in als we stellen dat de Belg een goede spaarder 
is. Maar door de historisch lage rente brengt een spaarrekening amper 
nog iets op. En doordat de inflatie hoger ligt dan de rente die je op een 
spaarrekening krijgt, zou je zelfs kunnen stellen dat we collectief verarmen. 
Wat zijn de alternatieven? Wat kan je doen om je zuurverdiende spaarcentjes 
te laten renderen? Maar vooral, hoe kan je dit op een duurzame en ethisch 
verantwoorde wijze doen? Samen met Pascal Paepen en vdk bank gaan we 
op zoek naar de antwoorden op een beleggingsavond in Aalst. 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. 

Mei 2019, Aalst.

3.3. GEZAMENLIJKE DIENSTEN

MYTRUSTO DIENSTVERLENING

Sinds juni 2016 kunnen mensen, die hun rekeningen niet tijdig kunnen betalen of 
aanmaningen ontvangen van incassobureaus, terecht bij MyTrustO. Beweging.net 
Waas & Dender coördineert en organiseert deze dienstverlening.

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

Meer informatie over MyTrustO vindt u op www.mytrusto.be.

Netwerkevenementen 

Netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden 
Met de  vrijwilligersavonden (zie 1.3) willen we zowel de vrijwilligers van 
beweging.net als vdk bank  bedanken voor hun engagement t.a.v. beweging.
net. Met ‘Zijn er nog vragen?’ van Piv Huvluv op het programma garanderen we 
na Arnout Van den Bossche opnieuw topcomedy van de bovenste plank. De 
vrijwilligersavonden zijn dan ook het event bij uitstek voor de plaatselijke vdk-
kantoorhouders om in een informeel kader potentiële klanten te ontmoeten 
of aan klantenbinding te doen. Ze krijgen immers een opportuniteit om zelf 
(potentiële) klanten uit te nodigen. 

Netwerkevenement voor klanten cel bedrijven en organisaties vdk bank
Met de netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden richten 
we ons tot vrijwilligers en  particulieren. Om aan vdk bank de mogelijkheid 
te geven om ook (potentiële) institutionele klanten uit te nodigen en te 
ontmoeten, organiseren we een speciaal netwerkevenement in het exclusieve 
C.R.A.L. in Gent. Ook hier brengt Piv Huvluv zijn ‘Zijn er nog vragen?’. Maar door 
het kleinschaliger karakter van dit evenement wordt wel nog meer de nadruk 
gelegd op en kansen gegeven aan het netwerkgebeuren.

Netwerkevenement Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Volk en vdk bank
Elk jaar organiseren we ook een netwerkevenement in partnerschap met  
Sociale Huisvestingsmaatschappij Het Volk en vdk bank. We willen van 
die gelegenheid gebruik maken om vdk bank en in het bijzonder de cel 
Bedrijven en Organisaties te introduceren bij de bestuurders en directies 
van sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook dit werkjaar zal er een event 
georganiseerd worden om de cel Bedrijven en Organisaties te introduceren 
bij potentiële klanten.

Voorstel van datum: donderdag 7 februari 2019.
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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 
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. Het is steeds de bedoeling van de Dienst MVO om actief op zoek te 
gaan naar een specifieke ‘vertaalslag’ zodat de economische partners en vdk bank 
in het bijzonder hierin een actieve rol kunnen opnemen en/of op zijn minst een 
forum krijgen aangeboden. 

Voor Procura is de win-situatie het mogelijks werven van nieuwe leden terwijl  
de Dienst MVO een opportuniteit aangrijpt om vdk bank in de kijker te plaatsen. 

In september wordt er een informatiesessie georganiseerd over de nieuwe 
wetgeving inzake gegevens- en dataverzameling.
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Take a break-actie in Merelbeke (dd. 09.06.2018). Na ‘Hemelse bijstand’ en ‘Niet mokken, maar 
blokken’ was dit jaar ‘Ontsnap uit de blok’ aan de beurt ter ondersteuning van de studenten tijdens 
de examens. Een initiatief van beweging.net en Kazou i.s.m. de partnerorganisaties van het netwerk.  
Dit jaar werden 1 700 pakketten verdeeld over Midden-Vlaanderen.

Belevingsstage in woonzorgcentrum Veilige Have in Aalter (dd. 29.03.2018) i.s.m. ACV Oost-
Vlaanderen en LBC Oost-Vlaanderen. Vlaams minister Joke Schauvliege, Vlaams volks vertegen-
woordigers Cindy Franssen en Valerie Taeldeman en federaal volksvertegenwoordiger Vincent  
Van Peteghem genieten van een verdiende koffiepauze. Federaal volksvertegenwoordiger  
Jenne De Potter was al terug in de weer.
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Voorbereiding gemeente- en provincieraadsverkiezingen  
in enkele cijfers

Inhoudelijk:
 3 5 inhoudelijke nota’s uitgewerkt door beweging.net Oost-Vlaanderen:

» De toekomst van de thuiszorg en woonzorgcentra
» Inspiratienota Airbezen en fijn stof
» Visietekst Fairtrade+
» Lokaal Sociaal Beleid 2.0
» Verzelfstandiging en outsourcing van gemeentelijke diensten

 3 11 provinciale fiches met de uitdagingen / prikkelende ideeën van beweging.net en  
de partnerorganisaties voor een volgend gemeentebestuur

 3 33 nationale fiches met suggesties voor een volgend gemeentebestuur

Uitbreken:
 3 11 440 plantjes met prikkelende ideeën verdeeld over 50 steden, gemeenten en 

deelgemeenten in Midden-Vlaanderen
 3 250 plantjes met prikkelende ideeën verdeeld in één gemeente in Waas & Dender
 3 267 498 postkaarten verdeeld met de lokale speerpunten van beweging.net over 

41 steden en gemeenten in Midden-Vlaanderen
 3 18 600 postkaarten verdeeld met de lokale speerpunten van beweging.net over  

9 steden en gemeenten in Waas & Dender
 3 341 mensen bevraagd over de voor hen belangrijkste activiteiten van de provincie Bedeling Rerum Novarumboodschap in Ronse (dd. 12.05.2018). Met de bedeling van de prikkelende 

ideeën van de partnerorganisaties geeft beweging.net Ronse ook de eigen lokale speerpunten mee 
op hun marktactie. 



4. IMPACTGEDREVEN WERKEN

4.1. (Structureel) overleg en ontmoeting
4.2. Beleidsdossier en beweging.academie
4.3. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2018
4.4. Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen 26 mei 2019



Het concept zelf blijft wel behouden. Er worden sprekers uitgenodigd die 
de burgemeesters en schepenen voor sociale zaken kunnen bestuiven met 
interessante ideeën. We streven er ook telkens naar om een minister uit te 
nodigen. Zo krijgen de burgemeesters en de schepenen voor sociale zaken de 
kans om hun lokale dossiers en problemen voor te leggen aan de bevoegde 
minister. Het overleg is een uitgelezen forum om te informeren naar de 
plannen van de bevoegde minister of naar de vooruitgang die geboekt wordt 
in bepaalde dossiers. Daarnaast biedt het overleg de kans om ervaringen uit 
te wisselen rond het lokaal beleid. Tenslotte wordt van dit forum ook gebruik 
gemaakt om de evolutie in de beleidsdossiers van beweging.net aan de 
concrete realiteit af te toetsen.

COLLEGAGROEP DUURZAME MOBILITEIT 

De resultaten van het Airbezenproject hebben aangetoond dat er op heel wat 
plaatsen in onze provincie een probleem is met (verkeersgerelateerd) fijn stof.  
Ons dagelijks mobiliteitsgedrag heeft hier een grote invloed op. Voor (te) veel  
van onze verplaatsingen doen we nog een beroep op de wagen.

Om te kijken hoe we hierin verandering kunnen teweegbrengen, willen we 
samen met enkele experten en geïnteresseerde mandatarissen samen zitten 
om verschillende aspecten van de dagelijkse mobiliteit te bestuderen. De 
focus ligt hierbij op wat lokale besturen en middenveldorganisaties kunnen 
doen om ons mobiliteitsgedrag te verduurzamen. We vertrekken vanuit het 
Airbezendossier en gaan op zoek naar goede praktijkvoorbeelden die lokale 
beleidsverantwoordelijken kunnen inspireren.

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.

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.

Het Provinciaal Politiek Comité komt minstens 3 keer per werkjaar samen: 
 3 woensdag 05.09.2018 om 19.30 uur
 3 dinsdag 20.11.2018 om 19.30 uur
 3 maandag 05.02.2019 om 19.30 uur
 3 dinsdag 05.06.2019 om 19.30 uur.

OVERLEG BURGEMEESTERS EN OCMW-VOORZITTERS

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, de daarop 
volgende coalitiebesprekingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraden in 
januari 2019 wordt het overleg tot minstens februari 2019 on hold gezet. 

Met de fusie van de gemeente en het OCMW zullen we ook niet langer meer 
spreken over OCMW-voorzitters. Wellicht zullen we ons dan richten naar de 
schepenen van sociale zaken.

MVL
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Belevingsstages voor CD&V-parlementsleden van beweging.net

Het voorbije werkjaar organiseerde beweging.net Midden-Vlaanderen voor het 
eerst een belevingsstage voor CD&V-parlementsleden van beweging.net. Tijdens 
de belevingsstage krijgen de parlementsleden de gelegenheid om mee te draaien 
met het personeel van een non-profit organisatie of een bedrijf. Op die manier 
krijgen ze een goed beeld van de situatie op de werkvloer en kunnen ze inspiratie 
opdoen voor hun parlementair werk.

De eerste belevingsstage vond plaats in WZC Veilige Have in Aalter (dd. 29.03.2018), 
waar de ‘stagiairs’ mee zorg verleenden aan de bewoners.

Voor 2018-2019 wordt een piste voorbereid om met Joke Schauvliege, Vlaams 
minister van Omgeving, Landbouw en Natuur en de CD&V-parlementairen van 
beweging.net enkele nieuwe belevingsstages te organiseren.

4.2. BELEIDSDOSSIER EN BEWEGING.ACADEMIE

SUGGESTIENOTA ‘DUURZAME MOBILITEIT’ 

In de collegagroep duurzame mobiliteit bekijken we wat lokale besturen en 
middenveldorganisaties kunnen doen om ons dagelijks verplaatsingsgedrag 
duurzamer te maken. Het resultaat van deze werkzaamheden zal uitmonden in 
een suggestienota ‘Duurzame mobiliteit’.

De nota zal verschillende inspirerende voorbeelden bevatten en focussen op 
concrete actiepunten. We voorzien ook een uitgeschreven tussenkomst waarmee 
lokale mandatarissen aan de slag kunnen gaan.

Niet enkel de vervoersmodi an sich komen aan bod. We bekijken ook welke 
randvoorwaarden in andere domeinen (economie, infrastructuur, …) vervuld 
moeten zijn om mensen aan te zetten tot een duurzamer verplaatsingsgedrag.

Een eerste bijeenkomst van de collegagroep zal in november 2018 plaatsvinden.

ONDERHOUD ACV-CENTRALES | INTERPROFESSIONELE WERKING EN  
CD&V-PARLEMENTSLEDEN

De voorbije drie jaar hebben acht ontmoetingen plaatsgehad tussen de ACV-
Centrales |interprofessionele werking en CD&V 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 standpuntverduidelijking

In 2017-2018 werden volgende initiatieven succesvol afgerond:
 3 ‘Financiën en begroting’ met Eric Van Rompuy, voorzitter commissie financiën 

en begroting dd. 06.09.2017;
 3 ‘Goede pensioenen zijn een politieke keuze’ met federale volksvertegen-

woordigers Stefaan Vercamer en Sonja Becq dd. 16.03.2018.

Voor 2018-2019 worden deze ontmoetingen verder aangehouden. 
Er is alvast een eerste ontmoeting gepland rond het ‘Fiscaal dossier ACV Oost-
Vlaanderen’ met Erik Van Laecke op woensdag 5 september 2018.
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Thema-avonden

Ook de thema-avonden die eerder ressorteren onder impactgedreven werken, 
kaderen in Gent-Eeklo binnen het concept van ‘Salon de Kade’. 
Ze hebben immers tot doel om:

 3 het maatschappelijk debat aan te zwengelen;
 3 een nieuw netwerk uit te bouwen van actieve mensen met een 

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

In 2018-2019 zijn in Midden-Vlaanderen al geprogrammeerd:
 3 de thema-avonden of -middagen onder de formule van Salon de Kade;
 3 ‘De Jeugd is Tegenwoordig’ met Pedro De Bruyckere.

Zie 2.2.
 

BEWEGING.ACADEMIE 

Dialoog en debat aangaan met een breed publiek

We schakelen ons in in wat nationaal wordt aangereikt en kijken binnen de 
provincie wat haalbaar is en wat we met de partners verder willen uitrollen.

Debatmomenten sociale zekerheid

In het licht van de bovenlokale verkiezingen van 26 mei 2019 doet beweging.net 
nationaal een aanbod naar bewegingspunten die geïnteresseerd zijn om een 
debatmoment te organiseren rond de sociale zekerheid.

Zo’n debatmoment heeft tot doel:
 3 de sociale zekerheid op de agenda zetten, het nadenken over de sociale 

zekerheid triggeren;
 3 de standpunten van beweging.net verspreiden;
 3 een toeleiding bieden voor concrete vragen;
 3 werven voor de experten- of visie-avond.

In Midden-Vlaanderen wordt een open regiobestuur van beweging.net volledig 
aan dit thema gewijd.

Dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur.

Daarnaast wordt in de provincie Oost-Vlaanderen ook nog een experten- of  
visie-avond gepland.

Periode: april - mei 2019.
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 3 Voor de provincie
» De provincieraad wordt gehalveerd: van 72 naar 36 leden
» Een herindeling van de kiesdistricten: nog drie kiesdistricten in  

Oost-Vlaanderen:
> district Gent met 15 te verkiezen leden;
> district Aalst-Oudenaarde met 10 te verkiezen leden;
> district Dendermonde-Sint-Niklaas met 11 te verkiezen leden.

» De deputatie telt nog 4 i.p.v. 6 gedeputeerden.

TRAJECT VOOR EN NA

Enkele ijkpunten
 3 Op zondag 14 oktober 2018 zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen.
 3 In december is er de installatie van de nieuwe provincieraad en de 

samenstelling van de deputatie.
 3 In januari 2019 is er de installatie van de nieuwe gemeenteraad met de 

samenstelling van het schepencollege en van het Bijzonder Sociaal Comité.

Timing voor beweging.net
Vanuit beweging.net worden extra inspanningen geleverd om zowel naar de 
verkiezingen als naar de zetelverdeling achteraf voor de beweging.net-kandidaten 
goede resultaten te behalen.
Daarbij wordt best rekening gehouden met volgende timing:

september-oktober
Binnen de contouren van het wettelijk kader inzake de verkiezingsuitgaven tracht 
de gemeentelijke Groep van beweging.net op een creatieve manier promotie te 
voeren voor de beweging.net-kandidaten.

4.3. GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN  
14 OKTOBER 2018

WAT IS NIEUW?

 3 Voor de gemeenten
» Van 48 naar 43 gemeenten in Midden-Vlaanderen. 

In de regio Midden-Vlaanderen worden op 1 januari 2019 4 fusies van 
gemeenten van kracht:
> Aalter en Knesselare samen vormen de nieuwe gemeente Aalter;
> Deinze en Nevele samen vormen de nieuwe stad Deinze, Het Land van 

Nevele;
> Kruishoutem en Zingem samen vormen de nieuwe gemeente Kruisem;
> Lovendegem, Waarschoot en Zomergem samen vormen de nieuwe 

gemeente Lievegem.

» Het OCMW fuseert met de gemeente.
> De gemeenteraad = de raad maatschappelijk welzijn (de vroegere  

OCMW-raad).
> Het College van Burgemeester en Schepenen neemt de rol van het 

vroegere Vast Bureau van het OCMW over.
> De leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst worden door de 

gemeenteraad aangesteld.
> De voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt 

toegevoegd aan het schepencollege.
> Er is niet langer een OCMW-secretaris. In veel gevallen komt er een 

algemeen directeur sociaal beleid.
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Er wordt aan taakverdeling gedaan omtrent de opvolging van de voor  
de beweging belangrijke beleidsaccenten.

Dankmoment voor beweging.net-kandidaten en hun gezin

Eenmaal de grootste emoties nà de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
van 14 oktober zijn weggeëbd, nodigen we alle kandidaten en hun gezin uit voor 
een onuitgegeven ‘VERRASSINGSMATINEE’. Ook de kleintjes worden daarbij niet 
vergeten.

Dit dankmoment is gepland op een koopzondag in december. Daarmee willen  
we een voor iedereen stresserende periode afsluiten en de start van een  
(her)nieuwde samenwerking inluiden.

Zondag 16 december 2018 van 8.30 tot 11.00 uur.

4.4. VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN  
26 MEI 2019

AANLOOP NAAR DE VERKIEZINGEN VAN 26 MEI 2019

Met de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen al amper 8 maanden na 
de gemeente- en provincieraadsverkiezingen zal het voor veel vrijwilligers en 
kandidaat-mandatarissen niet evident zijn om dit werkjaar uit verkiezingsmodus 
te geraken.

Dat is niet zo verwonderlijk want er staat heel wat op het spel op zondag 26 mei 
2019. Cruciale vraag wordt: “Zet de verrechtsing zich verder door of kan het tij 

Vanuit ’t Kadehuis is er het engagement om in Visie elke gemeente aan bod te 
laten komen met duiding over een aantal speerpunten van beweging.net en met 
de voorstelling van de beweging.net-kandidaten voor die bepaalde gemeente. 
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de beleidsaccenten voor het 
provinciale niveau en de daaraan gelinkte beweging.net-kandidaten.

Daarnaast blijft de mogelijkheid open om per gemeente een soort uitbreek-
initiatief of trefpunt te plannen waar de beweging.net-kandidaten aan bod 
kunnen komen. Vergeten we zeker ook niet om de beweging.net-kandidaten 
voor de provincie daarbij te betrekken.

Na de verkiezingen worden de uitslagen geëvalueerd en starten de besprekingen 
rond de coalitievorming.

november-december
De politieke kartrekkers laten zich in met de samenstelling van de colleges (indien 
in de meerderheid) en de adviesraden en met de voordracht voor het Bijzonder 
Sociaal Comité. Hierover wordt teruggekoppeld naar de gemeentelijke Kern van 
beweging.net.

De gemeentelijke voorzitter van beweging.net en de zonebegeleider polsen bij de 
nieuwe kandidaten op welke wijze ze (hetzij inhoudelijk, hetzij organisatorisch) 
meer actief bij de werking van beweging.net kunnen betrokken worden.

januari-februari
Op de trefpunten en nieuwjaarsbijeenkomsten worden de eigen mandatarissen 
voorgesteld.
Op de gemeentelijke Groep van beweging.net worden duidelijke afspraken 
gemaakt over samenwerking tussen verkozenen en groepsleden.

MVL
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Lijsttrekkersdebat

Samen met de Boerenbond en Unizo hebben we de ambitie om een Oost-Vlaams 
lijstrekkersdebat te organiseren in de loop van de maand februari 2019 in de 
Handelsbeurs in Gent.

Voorstel van datum: woensdag 20 of 27 februari 2019.

Arrangement parlementsbezoeken

De CD&V-parlementairen van beweging.net zijn graag bereid om na de gemeente- 
en provincieraadsverkiezingen voor bewegingspunten een bezoek aan een of 
meerdere parlementen te organiseren. 

Bewegingspunten die hierop wensen in te tekenen nemen contact op met 
stafmedewerker beweging.net Bert Van Daele (bert.vandaele@beweging.net).

gekeerd worden?” En wat betekent dat dan in het eerste geval voor ons sociaal, 
rechtvaardig en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel? Wat betekent dit 
dan voor de werknemers, de werklozen, de vroege schoolverlaters, de zieken, 
de senioren, de minder getalenteerden, de anderstaligen, de vluchtelingen, de 
mensen met een beperking, …? Wat betekent dit dan voor de sociale zekerheid, 
voor de pensioenen, voor de werkloosheidsuitkeringen, voor de sociale en sociaal-
culturele sector, voor al die organisaties die gedragen worden door vrijwilligers, …? 
Wat betekent dit dan voor de kernuitstap, voor de klimaatdoelstellingen, voor de 
energierekeningen, voor de welvaartsvastheid, …?

Kortom, een eindeloze rij vragen die in de een of andere richting een vertaling 
moeten krijgen in toekomstig Vlaams, federaal en Europees beleid.

Met beweging.net zal in de aanloop van die verkiezingen in het bijzonder gefocust 
worden op:

 3 het sensibiliseren rond het belang van de sociale zekerheid voor een breed 
publiek;

 3 het meewerken aan de programma-opbouw en het zoeken naar competente 
en sociaal geëngageerde kandidaten;

 3 het uitvoerig inlichten van bewegingsmensen en een ruimer publiek via 
Visie, B-magazine, de website, de sociale media over de speerpunten van 
beweging.net en de partnerorganisaties en over de kandidaten die er zich voor 
engageren.
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Gespreksavond ‘Nog toekomst voor gratis wielerpret in de regio?’ in het Hof van Nassau in Zottegem 
(dd. 30.05.2018). Een uitermate boeiende gespreksavond met vlnr. moderator Tom Boudeweel (VRT), 
Wim Vanherreweghe (Flanders classics), burg. Joop Verzele (Kruishoutem), burg. Jenne De Potter 
(Zottegem), ex-wielrenner Jo Planckaert en Ronny De Sloovere (Nokere Koerse). 

Treflunch voor (kandidaat-)mandatarissen in het Hof van Nassau (dd. 16.12.017). Mario Pauwels,  
regiosecretaris beweging.net MVL, met enkele enthousiaste jongeren voor de komende 
gemeenteraads verkiezingen vlnr o.m. Filip Smet (Eeklo), Sven Roegiers (Evergem),  
Leandra De Cuyper (Maldegem) en Tim Balcaen (Merelbeke).



5.  NOG UIT TE WERKEN RANDVOORWAARDEN 
VOOR HET PROVINCIAAL BELEIDSPLAN  
IN 2018-2019

5.1. Uittekenen provinciaal beleidsplan 2020-2024
5.2. Implementeren statutenwijziging FV Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen ACW
5.3. Outputgericht werken
5.4. Communicatie



 3 De statuten aanpassen aan de realiteit zijnde het beweging.net-verhaal (2014), 
de partnerorganisaties, de regio Midden-Vlaanderen, enz.

 3 Een werkbaar geheel creëren qua structuur, (tussen-)niveaus en aantal 
vertegenwoordigers die ‘in verhouding’ staan tot de realiteit van de Vereniging.

 3 Op termijn komen tot een symbiose tussen FV CAW en FV Verbond Zuid-Oost-
Vlaanderen ACW.

Kortom: ervoor zorgen dat - indien wenselijk en zinvol op een bepaald ogenblik 
- de inkanteling van de FV-en (beide regio’s) mogelijk én werkbaar is zonder al te 
grote obstakels.

Traject
 3 Er werd rekening gehouden met de besprekingen tijdens het regionaal DB FV 

Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen ACW dd. 01.06.2016 en 19.10.2016.
 3 Er was een voorbereidende bespreking met de regiovoorzitters dd. 10.11.2017.
 3 De besprekingen over de statutenwijzing op het regionaal DB FV Verbond Zuid-

Oost-Vlaanderen ACW dd. 21.11.2017, 31.01.2018 en 08.05.2018.
 3 Daarna juridisch laten reviseren, verbeteren, finetunen door een jurist.
 3 In beide regio’s moet (op termijn) één versie van statuten gehanteerd worden. 

Met andere woorden: gesprekken - op niveau Midden-Vlaanderen - met o.m. 
partnerorganisaties zijn noodzakelijk om punctuele wijzigingen in de statuten 
- in functie van ‘couleur locale’ te vermijden.

 3 Op de Algemene Vergadering FV Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen ACW dd. 
30.05.2018 werd de statutenwijziging definitief goedgekeurd.

Vervolg in het najaar van 2018
 3 Er wordt een nieuw regionaal bestuur samengesteld met:

» werkelijke leden: de plaatselijke vrijwilligerswerking (10), de sociaal-
economische partnerorganisaties (8), de socio-culturele partnerorganisaties (7)

5.1. UITTEKENEN PROVINCIAAL BELEIDSPLAN 2020-2024

Bij de goedkeuring van het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 (dd. 16.03.2016) werd 
in de ‘Vooraf’ volgende paragraaf toegevoegd:
“We zijn tevreden als we in 2020 als één netwerk functioneren m.a.w. als we 
samen een nieuw beleidsplan voor de periode 2020-2024 maken met het PBC en 
de Kern waar alle partners zich in herkennen, zich ervoor engageren en er zich 
samen willen voor inzetten”.

In 2018-2019 dient alvast werk gemaakt van de contouren van dat nieuwe 
beleidsplan.
Een eerste ontwerp zal voorgelegd worden op het PBC dd. 20.03.2019.

Als onderdeel van dat plan werd met de stafmedewerkers van ’t Kadehuis en 
Koenraad De Ceuninck en Vincent Van Peteghem als vrijwilligers een eerste 
brainstormsessie (dd. 10.11.2017) gehouden over ‘Het Toekomstproject 2020-2024 
rond basiswerk’. Op het kernvrijwilligersdebat (dd. 01.03.2018 in Gent-Eeklo en 
12.04.2018 in ZOVL) werd met de kernvrijwilligers hierover verder van gedachten 
gewisseld. 
Op het kernvrijwilligersdebat van 28.02.2019 in Gent-Eeklo en van 07.03.2019 in 
ZOVL wordt dit thema verder uitgediept.

5.2. IMPLEMENTEREN STATUTENWIJZIGING FV VERBOND  
ZUID-OOST-VLAANDEREN ACW

Uitgangspunten
 3 Het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 (goedgekeurd dd. 16.03.2016) voorziet in 

een ‘standstill’ m.b.t. beleids- en bestuursorganen tot maximaal 2020.
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5.4. COMMUNICATIE

Ledenblad Visie
 3 Vernieuwingstraject Visie

Een van de zes werven in het vernieuwingstraject van Visie gaat over de 
regiopagina’s.
Uit de lezersenquête van Visie hebben de lezers duidelijk aangegeven dat ze de 
regionale pagina’s het meeste lezen. Ook de partners hechten veel belang aan 
de regionale pagina’s met het oog op uniformisering en optimalisering van de 
impact en de kwaliteit.

Het is de bedoeling om te evolueren in de richting van een bewegingsblad 
waarin onderwerpen worden behandeld die alle partners aanbelangen. In die 
zin zou een sterkere coördinerende rol van beweging.net zinvol kunnen zijn. 

Met Visie willen we beweging maken en opiniërend werken. In die zin 
moeten - conform de nationale afspraken - ook politieke actualiteit en 
bewegingsmandatarissen (of -kandidaten) aan bod kunnen (blijven) komen. 
Daarbij wordt vertrokken vanuit een inhoud die de toets met de standpunten 
van de beweging doorstaat.

 3 Wat betekent dit nu concreet voor Midden-Vlaanderen in 2018-2019?
» Er zijn 3 regionale pagina’s per editie: 1 voor CM Midden-Vlaanderen, 1 voor 

ACV Oost-Vlaanderen en 1 voor beweging.net.
» Het voornemen - vanuit nationaal - is dat de restyling van de vernieuwde 

Visie zal ingaan in het najaar 2018. De vermoedelijke verschijningsdatum is 
november 2018. 
Tot dat moment behoudt elke organisatie (CM Midden-Vlaanderen, ACV 
Oost-Vlaanderen en beweging.net) sowieso zijn eigen pagina. 
In datzelfde najaar plannen we een bijeenkomst in met de ‘Visie-

» toegetreden leden: geassocieerde partners (1 per organisatie), genodigden 
(vnl. politici e.a.), gecoöpteerde leden (maximaal 3).

 3 De plaatselijke vrijwilligerswerking: zij worden om de vier jaar door de Raad 
verkozen. De 10 leden worden verkozen per regio door de ganse Raad.  
De drie regio’s zijn:
» Aalst: Aalst, Erpe-Mere, Lede
» Geraardsbergen: Denderleeuw, Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Ninove, 

Sint-Lievens-Houtem en Zottegem
» Oudenaarde: Brakel, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Lierde, Maarkedal, 

Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Petegem, Zingem en Zwalm
 3 De partnerorganisaties duiden zelf hun vertegenwoordigers aan.
 3 Na de samenstelling van het regionaal bestuur wordt een nieuw dagelijks 

bestuur verkozen.

5.3. OUTPUTGERICHT WERKEN

In de ‘Bekommernissennota’ (dd. 14.10.2015) is duidelijk geopteerd om beweging.
net Oost-Vlaanderen te laten werken als een procesgestuurde organisatie en dat 
wordt als volgt verder gespecifieerd:

 3 werken met en uitvoering geven aan een duidelijk, gestructureerd en 
opvolgbaar beleids- en jaaractieplan;

 3 zorgen voor duidelijke doelstellingen, efficiënte en effectieve opvolging, 
aansturing en coaching van de medewerkers.

Voor de opvolging van het beleidsplan en het jaaractieplan op provinciaal/
regionaal niveau wordt gewerkt met een ± ‘Balanced scorecard’ met vooraf 
uitgetekende doelstellingen en criteria om ze af te toetsen (zie uitrol achteraan 
deze brochure).
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medewerkers van de 3 organisaties’. We bekijken dan of er (2 à 3) 
gezamenlijke thema’s kunnen bepaald worden in functie van een 
themanummer dat ‘loopt’ over de 3 regionale pagina’s van CM, ACV en 
beweging.net. 
Een tweetal redactievergaderingen per kalenderjaar lijken ons zinvol in 
functie van inhoudelijke uitwisseling, coördinatie en afstemming.

» De verschillende edities zijn een opportuniteit of troef voor de (verdere) 
reductie van het aantal regionale pagina’s. Bijvoorbeeld: de rubriek ‘Agenda’ 
kan hierdoor beknopter en per regio gepubliceerd worden, de socio-
culturele partnerorganisaties behouden hierdoor redactionele ruimte 
om initiatieven, evenementen en standpunten te publiceren, enz. Het 
verder reduceren van het aantal edities zou de redactionele druk enorm 
doen toenemen. Het volume aan redactionele kopij - aangeleverd vanuit 
vrijwilligers en partnerorganisaties - zou hierdoor sterk dalen. Dit laatste  
valt vanuit lezersbinding, lezerstevredenheid en vrijwilligersbetrokkenheid 
best te vermijden. 
Naar aanleiding van de fusies van gemeenten (bijvoorbeeld: Aalter en 
Knesselare) kunnen grenscorrecties - tussen de regionale edities - worden 
doorgevoerd.

» De 3 partnerorganisaties staan positief tegenover het voorstel om enkele 
keren per jaar - zoals thans de traditie is - extra pagina’s - via beweging.
net - aan te kopen. Bijvoorbeeld rond: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, week van de vrijwilliger, inhoudelijke accenten/
standpunten n.a.v. verkiezingen, enz. of bijvoorbeeld n.a.v. grotere 
projecten (AIRbezen) of acties (Tournée Pédale) die dan ruimer ‘in vedette’ 
kunnen geplaatst worden. 
Een voorstel van planning wordt opgemaakt door beweging.net. ACV en 
CM bekijken dan intern of zij eventueel wensen te participeren aan deze 
extra katernen.

Werken met nieuw CRM-systeem

In de loop van het werkjaar 2017 – 2018 werd een nieuw CRM-systeem uitgerold ter 
vervanging van de oude accessdatabase. De keuze viel hierbij op Salesforce. Het 
geïmplementeerde systeem werd ontwikkeld door Vormingplus, waardoor heel 
wat ontwikkelingskosten uitgespaard konden worden.

Het systeem laat toe om op een efficiënte wijze persoons- en bedrijfsgegevens 
bij te houden en te gebruiken, rekening houdend met de laatste wetgeving 
op het vlak van privacy. Daarnaast bevat het systeem ook de nodige modules 
voor het organiseren en beheren van activiteiten, reservatie van materiaal en 
vergaderinfrastructuur, etc. Ook uitnodigingen zullen vanaf dit werkjaar vanuit 
Salesforce vertrekken. Bovendien laat het systeem ons toe om veel gerichter 
uitnodigingen te versturen.

GDPR-proofed

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het Nederlands voor  
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit is een geheel van regels dat de gegevens van de Europese burger beter 
beschermt. Deze wetgeving werd eind 2015 goedgekeurd en is sinds  
25 mei 2018 officieel van kracht.

De privacy policy wordt sindsdien overal waar nodig vermeld en toegepast:  
op de website, op uitnodigingen en flyers, bij campagnes, bij wedstrijden,  
bij enquêtes, enz.  
De privacyverklaring is te lezen op www.beweging.net/midden-vlaanderen.

MVL

MVL
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B-magazine
 3 Het magazine is inmiddels in Zuid-Oost-Vlaanderen uitgerold.  

Steeds meer inhoudelijke stukjes komen uit die regio.
 3 Nu willen we ook de personeelsleden van onze partners in die regio meer 

betrekken via de verschillende rubrieken. 

Sociale media: website, Facebook en Twitter
 3 De regionale pagina’s van beweging.net Gent-Eeklo en beweging.net Zuid-Oost-

Vlaanderen op de website werden samengevoegd tot beweging.net/midden-
vlaanderen

 3 Deze website blijft de basis om informatie te verstrekken naar het interne 
en het brede publiek. Toch merken we dat sociale media zoals Facebook 
en Twitter tegenwoordig veel meer gelezen en gebruikt worden dan de 
traditionele website. 

 3 Er werd een facebookpagina voor beweging.net MVL opgemaakt en een 
twitteraccount

 3 Voor campagnes zoals ‘Ontsnap uit de blok’ en het Airbezenproject zijn aparte 
websites en facebookpagina’s aangemaakt.

 3 De diverse nieuwe sociale media en de klassieke informatieverstrekkers als 
Visie en andere bladen, kunnen nog meer op mekaar afgestemd worden. 

 3 We merken dat de bewegingspunten en de plaatselijke werkingen van de 
partnerorganisaties nog steeds heel beperkt gebruik maken van sociale media. 
Nochtans blijkt dat vooral jongere mensen meer en meer deze media als 
belangrijkste informatiebronnen beschouwen. 

 3 Willen we meer kunnen inspelen op de huidige trends in onze samenleving 
en meer jongeren in ons netwerk betrekken, dan moeten we de plaatselijke 
werkingen bewust maken van het belang van sociale media. 

 3 We werken een vormingspakket uit voor plaatselijke bewegingspunten met 
heel wat praktische tips en – indien nog niet aanwezig – een handige ‘kit’ om 
zelf een Facebookpagina op te maken. 

MVL

MVL
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Prijsuitreiking van Vakantiekiekjes, de fotowedstrijd van b-magazine, in ’t Kadehuis (dd. 28.09.2017). 
Ine Spruyt (rechts op de foto), educatief medewerker Zorgend Vrijwilligerswerk CM MVL, won de 
hoofdprijs: een ballonvaart voor 5 personen geschonken door CM Midden-Vlaanderen.  
Voor het eerst hadden 97 gegadigden hun kans gewaagd. Van een record-editie gesproken.

‘Genieten in Maldegem’ (dd. 27.08.2017). Een beeld zegt meer dan 1 000 woorden. Tijdens ‘Genieten  
in Maldegem’ voerden vrijwilligers van beweging.net Maldegem actie voor #cleane kleren.  
#actie geslaagd.



6. ACTIVITEITENKALENDER 2018-2019  
BEWEGING.NET OVL EN MVL



vr 07.09.18 09.00 uur Nationale personeelsuitstap
za 08.09.18 18.00 uur Wereldfeestival Oudenaarde
vr 14.09.18 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
ma 17.09.18 19.15 uur Regionaal startmoment Tournée Pédale in Oudenaarde
di 18.09.18 19.15 uur Regionaal startmoment Tournée Pédale in Aalst
do 20.09.18 12.00 uur Themacommissie MVO
  19.15 uur Regionaal startmoment Tournée Pédale in Gent
vr 21.09.18 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
di 25.09.18 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering
  20.00 uur Regio Bestuur MVL
wo 26.09.18 18.30 uur Provinciaal Bestuurscomité
do 27.09.18 12.15 uur Prijsuitreiking vakantiekiekjes

 3 Opening Festival van Vlaanderen en Odegand = zaterdag 15.09.18
 3 Open monumentendag = zondag 09.09.18

OKTOBER 2018

do 04.10.18 09.00 uur Overleg OLT
  09.00 uur Personeelsactie vdk
  20.00 uur Salon de Kade met Herman De Dijn (o.v.)
vr 05.10.18 08.00 uur Provinciale Kern
  10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
  18.00 uur Prijsuitreiking Pasar wandelzoektocht
ma 08.10.18 14.00 uur Provinciale bewegingscommissie
di 09.10.18 18.30 uur Provinciale startavond Welzijnszorg
wo 10.10.18 18.30 uur Provinciale startavond Welzijnszorg

JULI 2018

ma 09.07.18
t/m  Collectieve sluiting
zo 29.07.18

za 07.07.18
t/m  Wandelzoektocht Gentse Feesten Pasar regio Gent-Eeklo
zo 19.08.18

AUGUSTUS 2018

di 21.08.18 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering 
vr 24.08.18 09.00 uur Overleg OLT
do 30.08.18 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 tussen 15 juni en 15 september
» zomeroverleg met de spilfiguren van beweging.net in de gemeente
» schriftelijke communicatie stafmedewerker met alle vrijwilligers van 

beweging.net uit eigen zone
 3 O.L.V. Hemelvaart = woensdag 15 augustus 2018

SEPTEMBER 2018

wo 05.09.18 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
do 06.09.18 09.00 uur Overleg OLT
  18.00 uur Netwerkinitiatief jongeren beweging.net
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DECEMBER 2018

do 06.12.18 09.00 uur Overleg OLT
  20.00 uur Salon De Kade met Herman De Dijn (o.v.)
vr 07.12.18 10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
ma  10.12.18 14.00 uur Provinciale bewegingscommissie
di 11.12.18 20.00 uur Regio Bestuur MVL 
wo 12.12.18 20.00 uur Vrijwilligersavond in Gent
do  13.12.18 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
  20.00 uur Vrijwilligersavond in Aalter
vr 14.12.18 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
za 15.12.18  Midwinternachtrun, Music For Life Warmathon 2018
zo 16.12.18 08.30 uur Bedanking kandidaten met verrassingsmatinee
di 18.12.18 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP 2019-2020 PROV
do 20.12.18 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP 2019-2020 MVL
vr 21.12.18 09.00 uur Overleg OLT
vr 28.12.18 14.30 uur Familiefilm in de Sphinx in Gent

 3 Kerstdag = dinsdag 25.12.18
 3 Kerstvakantie: van ma 24.12.18 t.e.m. zo 06.01.19
 3 Collectieve sluiting: van ma 24.12.18 t.e.m. wo 02.01.19

JANUARI 2019

ma 07.01.19 12.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie ZOVL 
do 10.01.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  17.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie MVL
vr 11.01.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW (reserve i.f.v. noodwendigheid)
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL (reserve i.f.v. noodwendigheid)

vr 12.10.18 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
zo 14.10.18  Gemeente- en provincieraadsverkiezingen
wo 17.10.18 19.00 uur Werelddag van verzet tegen extreme armoede – Gent
do 18.10.18 08.30 uur Onthaaldag nieuwe personeelsleden
  19.30 uur Wijndegustatie i.s.m. vdk Gent-Centrum
vr 19.10.18 09.00 uur Overleg OLT
di 23.10.18 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Herfstvakantie: van maandag 29.10.18 t.e.m. zondag 04.11.18

NOVEMBER 2018

vr 09.11.18 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW (reserve i.f.v. noodwendigheid)
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL (reserve i.f.v. noodwendigheid)
do  15.11.18 09.00 uur Overleg OLT
  19.00 uur Netwerkevent rond ‘Welzijn en zorg’ i.s.m. vdk bank (o.v.)
di  20.11.18 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
di 27.11.18 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering 
  19.30 uur Dagelijks Bestuur ACW ZOVL
wo 28.11.18 20.00 uur Vrijwilligersavond in Sleidinge
do 29.11.18 19.45 uur Filmavond in CC Zoetegem in Zottegem i.s.m. vdk bank
vr  30.11.18 20.00 uur Netwerkevenement klanten B&O vdk bank in Gent

 3 Allerheiligen = donderdag 01.11.18
 3 Wapenstilstand = zondag 11.11.18
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di 26.02.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  19.30 uur  Open Regiobestuur MVL: debatavond over  

de Sociale Zekerheid
wo 27.02.19  Guerilla-actie ‘Vrijwilligers zijn overal’
  19.30 uur  Lijsttrekkersdebat Oost-Vlaanderen i.s.m.  

Boerenbond en Unizo (o.v.)
do 28.02.19 19.30 uur Kernvrijwilligersdebat (G-E)
  19.45 uur Filmvoorstelling ‘Blockbuster’ in de Sphinx in Gent

 3 Week van de vrijwilliger: van zaterdag 23.02.19 t.e.m. zo 03.03.19

MAART 2019

do 07.03.19 19.30 uur Kernvrijwilligersdebat (ZOVL)
vr 08.03.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
do 14.03.19 09.00 uur Overleg OLT
  10.00 uur WS-Startdag 
za 16.03.19 14.30 uur Kindernamiddag + prijsuitreiking Schilderwedstrijd
ma  18.03.19 14.00 uur Provinciale bewegingscommissie
wo 20.03.19 18.30 uur Provinciaal Bestuurscomité
do 21.03.19 12.15 uur Ontmoeting professionele medewerkers basiswerk
  19.30 uur Salon de Kade met Sophie Dutordoir
di 26.03.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering 
do 28.03.19 12.10 uur  Vastenbezinning en solidariteitsmaal zaal Torrepoort Gent
  19.30 uur Salon de Kade met Sophie Dutordoir (o.v.)

 3 Krokusverlof: van maandag 04.03.19 t.e.m. zondag 10.03.19

ma 14.01.19 20.00 uur Vrijwilligersavond in Oudenaarde 
di 15.01.19 09.00 uur Brainstormsessie 2 JAP 2019-2020 PROV
do 17.01.19 09.00 uur Overleg OLT
ma 21.01.19 20.00 uur Vrijwilligersavond in Lede
di 29.01.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering 

 3 Nieuwjaarsdag = dinsdag 01.01.19

FEBRUARI 2019

vr 01.02.19 09.00 uur Overleg OLT
di  05.02.19 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
wo 06.02.19 14.00 uur Regionale jurering schilderwedstrijd
  19.30 uur Provinciale inspiratieavond ‘De Jeugd is Tegenwoordig’ 
do 07.02.19 19.30 uur Netwerkevenement i.s.m. SHM Het Volk en vdk bank
vr 08.02.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di 19.02.19 09.00 uur Brainstormsessie 2 JAP 2019-2020 MVL
  19.30 uur  Open Regiobestuur: debatavond over  

de Sociale Zekerheid
wo 20.02.19 19.30 uur  Lijsttrekkersdebat Oost-Vlaanderen i.s.m.  

Boerenbond en Unizo (o.v.)
do 21.02.19 08.30 uur  Onthaaldagen nieuwe personeelsleden 

(reserve o.v. van nader bericht)
  19.00 uur Mediatraining met Lies Martens
  19.00 uur Wervend schrijven met Marc Van Bogaert
vr 22.02.19 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
  09.00 uur Overleg OLT
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vr 24.05.19 08.00 uur Provinciale Kern
  09.30 uur Overleg OLT
zo  26.05.19  Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen
   Einde Tournée Pédale
wo 29.05.19 18.00 uur RENO 2019 in Gent
  19.00 uur RENO 2019 in het Land van Aalst

 3 Dag van de arbeid = woensdag 01.05.19
 3 O.L.H. Hemelvaart = donderdag 30.05.19

JUNI 2019

wo  05.06.19 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
di 11.06.19 19.00 uur  Regio Bestuur FV CAW met rekeningen 2018,  

budget 2019
  20.00 uur Regio Bestuur MVL
vr 14.06.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
vr 21.06.19 18.00 uur Dwars door Gent en prijsuitreiking Tournée Pédale
di 25.06.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Provinciale stafvergadering 
wo 26.06.19 18.30 uur Provinciaal Bestuurscomité

Pinksteren = zondag 09.06.19 

APRIL 2019

di 02.04.19 19.30 uur Dagelijks Bestuur ACW ZOVL 
do 04.04.19 12.10 uur  Vastenbezinning en solidariteitsmaal  

CM-gebouw Oudenaarde
vr 05.04.19 09.00 uur Overleg OLT
vr 12.04.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW (reserve i.f.v. noodwendigheid)
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL (reserve i.f.v. noodwendigheid)
do 25.04.19 09.00 uur Programmatiedag MVL JAP 2019-2020
vr 26.04.19 09.00 uur Overleg OLT
di  30.04.19 09.00 uur Stafvergadering MVL

 3 Paasvakantie: van maandag 08.04.19 t.e.m. maandag 22.04.19
 3 Pasen = zo 21.04.19
 3 Collectieve sluiting: van maandag 15.04.19 t.e.m. maandag 22.04.19

MEI 2019

ma 06.05.19  Start Tournée Pédale
wo 08.05.19 07.30 uur Rerum Croissarum in Gent
do 09.05.19 08.00 uur Rerum Croissarum in Aalst
  09.00 uur Dag van de huisbewaarders
  20.00 uur Salon de Kade over ‘Gender, het glazen plafond, …’
vr 10.05.19 08.00 uur Rerum Croissarum in Oudenaarde
  11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL 
wo 14.05.19 19.30 uur  Regiobestuur ACW ZOVL met rekeningen 2018,  

budget 2019
do 16.05.19 09.00 uur Programmatiedag PROV JAP 2019-2020
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Etinge in ’t ges, Oudenaarde (dd. 21.09.2017). De Oudenaarde interpretatie van ‘Déjeuner sur l’herbe’ 
bracht partners tegen armoede samen om aan te tonen dat iedereen een plek moet vinden in de 
Brouwerstad. Beweging.net Oudenaarde naaide mee aan het reuzenpicknickkleed.

RENO 2018 in de brouwerij Liefmans in Oudenaarde (dd. 09.05.2018). Het verhaal van de 17 de-eeuwse 
Oudenaardse schilder Adriaen Brouwer werd muzikaal ingekleurd door accordeonvirtuoos Rein 
Devos. Meteen kreeg iedereen een uitnodiging voor de grote overzichtstentoonstelling in het najaar 
van 2018. Een aanrader voor elk bewegingspunt.



7. ORGANISATIES, DIENSTEN EN 
ONDERNEMINGEN



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

beweging.net Midden-Vlaanderen
Korenlei 20, 9000 Gent
Tel. 09 269 96 69 - fax 09 223 44 53
e-mail: midden-vlaanderen@beweging.net 
website: http://www.beweging.net/mvl

CM Midden-Vlaanderen
Christelijke Mutualiteit Midden-Vlaanderen
Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Tel. 09 224 11 - fax 09 267 54 10
e-mail: mvl@cm.be
website: www.cm.be

DVV Agentschap Gent-Eeklo
Korenlei 20, 9000 Gent
Tel. 0478 807 840 - fax 09 235 28 92
e-mail: elke.matthys@dvvlap.be
website: www.dvv.be

Familiehulp Ondersteuningspunt Gent
Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Gent
Tel. 09 269 65 20 - fax  09 269 65 69
e-mail: ondersteuningspuntgent@familiehulp.be
website: www.familiehulp.be

Familiehulp regio Aalst
Oude Gentbaan 14, 9300 Aalst
Tel. 053 60 55 60 - fax: 053 60 55 50
e-mail: aalst@familiehulp.be
website: www.familiehulp.be

Familiehulp regio Gent
Hélène Dutrieulaan 10/001, 9051 Gent
Tel. 09 225 37 63 - fax 09 269 65 69
e-mail: gent@familiehulp.be 
website: www.familiehulp.be

Familiehulp regio Oudenaarde
Koningin Elisabethlaan 3, 9700 Oudenaarde
Tel. 055 33 45 45 - fax 055 33 45 00
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

ellen.vanderzwalmen@welzijnszorg.be
websites:  www.welzijnszorg.be

www.samentegenarmoede.be

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

lieven.depril@welzijnsschakels.be
websites: www.welzijnsschakels.be

Dienst MVO 
Korenlei 20, 9000 Gent
Tel. 09 269 69 69 - fax 09 223 44 53
e-mail: jan.reunes@beweging.net

Groep INTRO vzw   
Charles Parentéstraat 6, 1070 Brussel
tel.  02 242 85 43
Fax  02 242 17 62
e-mail  info@groepintro.be
website: www.groepintro.be

Huisvesting Het Volk - Volkshaard - 
Kleine Landeigendommen Het Volk 
Ravensteinstraat 12, 9000 Gent
Tel. 09 223 50 45 - fax 09 233 06 23
e-mail: info@volkshaard.be

info@klehetvolk.be
website: www.volkshaard.be 

www.klehetvolk.be
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KAJ Oost-Vlaanderen Kristelijke Arbeidersjongeren
Kortrijksepoortstraat 192, 9000 Gent
Tel. 09 223 11 19
e-mail dries.vanrechem@kaj.be
website: www.kaj.be

Femma Oost-Vlaanderen 
Nieuwstraat 18 a, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 0472 57 36 43
e-mail: femma.oostvlaanderen@femma.be
website: www.femma.be

OKRA Midden-Vlaanderen 
Trefpunt 55+
Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Tel. 09 269 32 15 - fax 09 269 32 16
e-mail: middenvlaanderen@okra.be
website: www.okra.be/midden-vlaanderen

Kind en Preventie vzw
Kantstraat 2 b, 9030 Mariakerke
Tel. 0478 91 88 03
e-mail: ann.debaveye@kindenpreventie.be
website: www.kindenpreventie.be

Kwb Oost-Vlaanderen
Kristelijke Werknemersbeweging
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel
Tel. 02 246 52 5 - fax 02 246 52 00
website: www.kwbeensgezind.be

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

VCLB regio Gent
Holstraat 95, 9000 Gent
Tel. 09 277 83 00 - fax 09 277 83 99
e-mail: holstraat@vclbgent.be

Marialand 29, 9000 Gent
Tel. 09 277 83 40 - fax 09 277 83 90
e-mail: marialand@vclbgent.be 

Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg
Tel. 09 277 84 00 
e-mail: halvemaan@vclbgent.be 
website: www.vclbgent.be

vdk bank 
Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent
Tel. 09 267 32 11 - fax 09 267 33 96
e-mail: vdk@vdk.be
website: www.vdk.be 

de fundering vzw
Poel 7, 9000 Gent
Tel. 09 265 42 30

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

Pasar Oost-Vlaanderen
Nieuwstraat 18 a, 9100 Sint-Niklaas
Contactpersoon: Jeroen Claeys, gsm O496 27 60 61
e-mail: jeroen.claeys@pasar.be
website: www.pasar.be 

Wereldsolidariteit Oost-Vlaanderen 
Korenlei 20, 9000 Gent
Gsm 0475 48 66 03
e-mail: bart.holvoet@wsm.be 

Samana 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent
Tel. 09 267 53 53 - fax 09 267 53 44
e-mail: samana.mvl@cm.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.

 | ORGANISATIES, DIENSTEN EN ONDERNEMINGEN | 65



Familiehulp, jouw partner voor zorg, ondersteuning  
en huishoudelijke hulp

Bekijk ons aanbod op www.familiehulp.be 

Het regiokantoor in jouw buurt vind je op 
www.familiehulp.be/contact

Familiehulp, jouw partner voor zorg, ondersteuning  
en huishoudelijke hulp

Bekijk ons aanbod op www.familiehulp.be 

Het regiokantoor in jouw buurt vind je op 
www.familiehulp.be/contact
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