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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

advertentie maak een vriend gelukkig beweging.net 2019.indd   1 25-06-2019   15:02:43
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GEMEENTE, WIJK EN BUURT OP MENSENMAAT
GENERATIES VERBINDEN



Voorbereiding campagne Tournée Pédale 2019



De voorstellen en ideeën leverden geanimeerde en boeiende gesprekken op 
met én tussen de partnerorganisaties tijdens de bespreking op het Provinciaal 
Bestuurscomité dd. 20.03.2019. Er was en is voldoende enthousiasme vast te 
stellen bij de aanwezige partner organisaties om de voorliggende ‘invalshoeken’ 
verder te ver�jnen én uit te werken.

Ze zijn de blikvangers geworden bij ‘Impactgedreven werken’, ‘Netwerkgedreven 
werken’ en ‘Werken met vrijwilligers’ zonder evenwel afbreuk te willen doen aan 
de andere activiteiten en initiatieven.

Daarnaast worden we dit werkjaar speciaal uitgedaagd om de toekomst 
voor te bereiden en om een traject op de langere termijn uit te tekenen voor 
beweging.net in de regio Midden-Vlaanderen. Dit betekent dat we een aantal 
zaken tegen het licht willen houden. Wat hebben de verkiezingen van het 
afgelopen jaar ons geleerd en hoe gaan we hier verder mee om? Heeft de 
provincialisering de verwachtingen ingelost of dringt een koerswijziging 
zich op? Blijven we als beweging.net de kaart trekken van nabijheid, van 
het werken met vrijwilligers aan de basis? Moeten we de ingeslagen weg 
van uitbreekinitiatieven zoals ‘Airbezenproject’ en ‘Tournée Pédale’ verder 
bewandelen? Enz.

Met de huidige evoluties in de samenleving wordt dit zeker geen simpele 
oefening. Maar ze is wel dwingend en urgent en ze dient zowel met de 
partnerorganisaties als met de vrijwilligers gemaakt. En wat de uitkomst ook 
moge zijn, het is er liefst een op mensenmaat.

Liefst op mensenmaat
In het jaaractieplan 2017-2018 ‘Om mensen is het te doen’ gaven we duiding bij de 
inhoudelijke situering van het meerjaren-thema ‘VERBINDEN’.

Toen reeds, en wij citeren:
“… in een steeds sterker polariserende samenleving proberen we de 
komende jaren met beweging.net Oost-Vlaanderen een tegenstroom op 
gang te brengen:

3 in een eerste jaar willen we focussen op ‘IDEEEN VERBINDEN’ (cf. gemeente en 
provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2018);

3 in een tweede (2018-2019) op ‘VRIJWILLIGERS VERBINDEN’ 
(cf. #vrijwilligersvindjeoveral, maar evenzeer alle vrijwilligers - inclusief 
personeelsleden - ‘verbinden’ rond één maatschappelijk relevant thema zijnde: 
Tournée Pédale. Meteen een logisch verder bouwen op de actie ‘AIRBEZEN’);

3 en in een derde fase (2019-2020) op ‘GENERATIES VERBINDEN’.”

In tegenstelling tot andere jaren lieten we ons dit werkjaar voorafgaandelijk 
inspireren door o.m. OKRA, de gewezen verbondscommissaris Scouts en Gidsen 
Vlaanderen en prof. Dominique Verté (sociale gerontologie, seniorenbehoeften, 
vergrijzing).

Uit deze inspiratiemomenten destilleerden we drie potentiële invalshoeken: 
1. methodiek ‘gemeentelijke spiegel’;
2. werken rond een focusthema: ‘sandwichgeneratie’;
3. buurtnabijheid: een format om mensen in hun lokaliteit bijeen te brengen.

Mario Pauwels 
secretaris beweging.net Midden-Vlaanderen
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Prof Verté: “In de jaren ’90 ging een groot deel van de bevolking met pensioen op 
52 jaar. Zij kregen de boodschap: “We hebben je niet meer nodig”. Maar als je dan 
weet dat ze gemiddeld nog zo’n 30 jaar blijven leven, dan zet je een belangrijk deel 
van onze samenleving gewoon uit onze maatschappij!” 

Jullie hebben 70 000 ouderen bevraagd. Wat waren de conclusies? 
Prof Verté: “We peilden onder meer naar het belang van buurt en nabijheid bij het 
ouder worden. Vooreerst is er die grote paradox rond buurtparticipatie: ouderen 
spenderen het meest tijd in de buurt. Maar als het over beslissingen, inspraak en 
participatie over de ‘constructie’ van de buurt gaat, worden ze straal genegeerd… 
Het spreekt vanzelf dat we ouderen moeten erkennen als actoren in sociale 
verandering!”

U zegt dat ons zorgmodel vertrekt van dat uit de  jaren ‘70. 
“Inderdaad. Toen werd 30 % van de ouderen die zorg nodig hebben, opgevangen 
in familiale sferen. Vandaag is dat nog amper 2,1 %. Als we het oude systeem gaan 
extrapoleren naar de toekomst, dan stevenen we af op een tekort van 2 miljoen 
zorgverstrekkers in Europa. We gaan van 2,2 % naar een onbetaalbare 5,3 % van het 
bruto nationaal product. Dit wil dus overduidelijk zeggen dat we nu onze manier 
van zorg gaan moeten herdenken!” 

Prof. Dr. Dominique Verté (VUB) is een ware expert op het vlak van o.a. de sociale 
participatie van ouderen in onze samenleving. Daar hekelt hij onder meer 
de  negatieve visie waarbij ouderen louter als een probleem worden gezien. 
“Senioren met of zonder een fysieke beperking moeten blijven participeren
in sociale of politieke aangelegenheden die hen aanbelangen. Niet in het minst 
in de zorg”.

“Niet de organisatie,
maar de gebruiker moet centraal staan”

Professor Verté (VUB) ziet toekomst in buurtgerichte zorg



TOEKOMST IS SAMENWERKEN

U stelt dat de architecten van ons zorgmodel te weinig creatief zijn. 
Ze vertrekken teveel van het bestaande. 
“Klopt! De toekomst zit echt niet in het uitbreiden van het aantal woonzorgcentra. 
Wel in het wegwerken van de verkokering en versplintering van de zorg. We 
moeten af van de concurrentie tussen het woonzorgcentrum, de thuiszorg en 
het dienstencentrum.  Ze moeten samenwerken! Niet de organisatie, maar de 
gebruiker moet centraal staan!  

Hier hebben de lokale besturen een verpletterende verantwoordelijkheid
En die nemen ze te weinig op. Onlangs kreeg ik de vraag: “Hoe moeten wij in de 
komende 20 jaar gaan investeren in de zorg?”  Mijn antwoord was: “Als je de boel 
op orde zet: niets!”  Cijfers tonen aan dat 80 % van de zorg in handen is van de 
mantelzorger. Wel, die overige 20 % is feitelijk peanuts.”

CO-CREATIE MET MANTELZORGER

Wat moeten ze dan doen? 
“Wel, ze moeten ervoor zorgen dat de zorgsector in co-creatie kan gaan met die 
eindverzorger: de mantelzorger… Dat veronderstelt een compleet andere manier 
van denken. Weg met het  ‘hokjesdenken’. En vergeet voor eens en altijd dat de 
zorgsector met één formule die geldt voor alle gemeenten kan afkomen. Elke stad 
of gemeente heeft zijn eigen zorgvraagstuk.”
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0. BEWEGING.NET OOST-VLAANDEREN
0.1. Het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020
0.2. Het Provinciaal Jaaractieplan 2019-2020
0.3. Het Regionaal Jaaractieplan Midden-Vlaanderen 2019-2020



0.1. HET PROVINCIAAL BELEIDSPLAN 2016-2020

Op het Provinciaal Bestuurscomité [dd. 16.03.2016] werd het provinciaal beleidsplan 
2016-2020 goedgekeurd.
3 Het is de eerste keer dat we een meerjarenplan hebben uitgerold. 
3 Daarin werd elk jaar een nieuw jaaractieplan uitgetekend en aan de hand van 

de Balanced Scorecard (BSC) geëvalueerd. Deze werkwijze werd goed onthaald. 
De ervaringen hiermee zijn zeer positief. 

3 We zijn nu aanbeland in de laatste fase van dat beleidsplan.
3 Dit betekent dat in 2019-2020 een nieuw provinciaal beleidsplan 2020-2024 moet 

worden voorbereid.

0.2. HET PROVINCIAAL JAARACTIEPLAN 2019-2020

Traject

Het ontwerp van provinciaal jaaractieplan 2019-2020 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 15.01, 19.02 

en 27.02.2019 met input vanuit OKRA (Philippe Lamoral en Ellen Ophalvens), 
de gewezen verbondsvoorzitter van de Scouts en Gidsen Vlaanderen (Simon 
Smagghe) en vanuit prof . Dominique Verté op 19.02.2019, de stafvergadering 
van 30.04.2019;

3 op het niveau van de bewegingswerkers: de provinciale bewegingscommissie 
van 04.02.2019;

3 op het niveau van het OLT: operationeel overleg dd. 07.12.2018, 09.01, 19.01, 05.03, 
29.03 en 24.05.2019;

3 op het interprovinciaal niveau: overleg over de gemeentelijke spiegel dd. 26.04 
en 22.05.2019;

3 op het regiovoorzittersoverleg dd. 20.06.2019;
3 op het bestuursniveau: regio MVL dd. 11.06.2019, regio Waas en Dender 

dd. 11.06.2019, PBC dd. 20.03.2019.

Situering en duiding

Het provinciaal jaaractieplan 2019-2020 is opgebouwd rond de vier grote 
strategische doelstellingen uit het provinciaal beleidsplan 2016-2020, met name: 
1. ‘Werken met vrijwilligers’, 2.‘Netwerkgedreven werken’, 3. ‘Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen’ (MVO), 4.‘Impactgedreven werken’.
Let wel: er is geen hiërarchie bij 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 2019-2020’.

0.3. HET REGIONAAL JAARACTIEPLAN MIDDEN-VLAANDEREN 
2019-2020

Traject 

Ook het ontwerp van regionaal jaaractieplan 2019-2020 is tot stand gekomen na 
heel wat overleg op verschillende niveaus in Midden-Vlaanderen:
3 op de Dagelijkse Besturen dd. 08.02, 10.05.2019;
3 op het regiobestuur dd. 11.06.2019;

MVL
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3 op de regionale stafvergadering MVL dd. 29.01, de brainstormsessie dd. 
06.05.2019, de programmatievoormiddagen dd. 16.05 en 21.05.2019;

3 op de overlegbijeenkomsten Dienst MVO - Dienst Marketing vdk bank dd. 04.09, 
04.10.2018 en 16.01, 12.02, 23.04, 08.05, 14.05.2019; 

3 op de overlegbijeenkomsten Dienst MVO - Directie vdk bank dd. 17.12.2018, 
03.06 en 22.08.2019.

Situering en duiding

Het regionaal jaaractieplan 2019-2020 ligt volledig in de lijn van het provinciaal 
beleidsplan 2016-2020, maar aangevuld met een eigen regiospeci�eke invulling. 
Die regiospeci�eke invullingen worden in de brochure aangeduid in de marge 
met MVL.

op de overlegbijeenkomsten Dienst MVO - Dienst Marketing vdk bank dd. 04.09, 

Provinciale personeelsploeg beweging.net Oost-Vlaanderen.Provinciale personeelsploeg beweging.net Oost-Vlaanderen.
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De Aalsterse Fietserij-Cimorné was dé uitgelezen locatie voor de lancering 
van Tournée Pédale in de regio (dd. 18.09.2018). Tot ieders hilariteit had 
de Gentse komiek Paul Goossens voor de gelegenheid zijn beste mondje 
Oilsters bovengehaald.

Dag in dag uit maakt Familiehulp duurzaam het verschil. Dit was ook zo op 
de Wielerpiste Eddy Merckx tijdens de lancering van Tournée Pédale in Gent 

(dd. 20.09.2019) met hun gloednieuwe ‘fairwear’ wielertruitjes.



1.  WERKEN MET VRIJWILLIGERS
1.1. Welkom in de buurt
1.2. Andere initiatieven in het kader van ‘generaties verbinden’
1.3. Mozaïek van het basiswerk van beweging.net Oost-Vlaanderen



Hans Heyse: “Mijn ideale wijk is een buurt waar mensen geregeld met elkaar 
communiceren in een positieve sfeer. Daarvoor moeten echt geen deuren plat 
gelopen worden. Een simpele goeiedag kan al veel betekenen voor een goede 
sfeer. Maar in de praktijk krijgen we meer en meer melding over burendisputen. 
Mensen zijn het niet eens met de levensstijl van anderen, durven dit veelal niet 
(op passende wijze) aan die buur mee te delen en komen daarmee dan naar ons.”

Hoe gaan jullie daarmee om? 
“In ons beleidsplan hebben wij een duidelijke keuze gemaakt om meer in te zetten 
op bewonersparticipatie (niet enkel met Volkshaard, maar ook onderling). Naast 
het project ‘Wij de Wijk’ hebben wij ook een tussenkomst voor lokale initiatieven 
die onze bewoners willen organiseren. Daarvoor hebben we een reglement 
uitgewerkt dat bewust laagdrempelig is gehouden. 

Verder willen we de dialoog tussen huurder en Volkshaard bestendigen door 
in te  zetten op conciërges en poetspersoneel in eigen beheer. Voor de kleinere 
entiteiten werken we met contactpersonen…”

Als er één plek is waar verschillende generaties mekaar ontmoeten, dan is het 
wel in de wijk. De eigen buurt. Maar ook hier geldt meer en meer: onbekend is 
onbemind… Directeur Hans Heyse van de Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Volkshaard ondervindt dat ook in hun buurten de individualisering  meer en meer 
doorstraalt. En daar willen ze wat aan doen. Maar eerst peilden we naar hoe hij 
de ideale wijk ziet…

“We willen onze huurders stimuleren 
om open te communiceren”

Bewonersparticipatie moet individualisering in onze wijken tegengaan



Wij de Wijk 

Via het project ‘Wij de Wijk’ worden mensen uit een bepaalde wijk of buurt 
samen gebracht. 
“Klopt! Voor dat project werken we doelbewust met een externe partner 
uit het middenveld. In dit geval dus beweging.net. We willen onze huurders 
stimuleren om open te communiceren over bepaalde onderwerpen. Zo nodigen 
lokale vrijwilligers huurders van een appartementsblok of wijk uit voor een 
gespreksmoment, de zogenaamde ‘babbelbox’. Tijdens dit overleg – waar wij 
doelbewust niet bij zijn - vragen de vrijwilligers naar goede zaken in hun buurt, 
maar ook naar verbeterpunten.” 

Hoe gaan jullie hiermee aan de slag? 
“Sommige van die meldingen of actiepunten zijn voor ons bedoeld, maar vele ook 
voor het lokale gemeentebestuur. Na een paar maand nodigen we de bewoners 
via een nieuwsbrief uit voor een nieuw overlegmoment. Deze keer zijn, naast 
mijzelf, alle afdelingen van Volkshaard aanwezig en vertegenwoordigers van het 
gemeentebestuur. De SHM en het  gemeentebestuur geven dan feedback over de 
meldingen. En de huurders kunnen nadien persoonlijke zaken bespreken met de 
verschillende diensten.”

Doe-activiteiten

In een laatste nieuwsbrief roepen jullie  op om de onderlinge dialoog verder te 
onderhouden. En proberen jullie samen met de externe partner aan te zetten 
tot doe-activiteiten. 
“Het is de bedoeling dat elke buurt zaken uitwerkt die passend zijn voor hen. Is er 
bijvoorbeeld een probleem van hoge snelheden in de straat, dan kan een ‘Graag 
traag’-campagne helpen. Maar we hebben ook  de opstart van een kruidentuin 
ondersteund en evengoed een heus buurtfeest.” 

Tom Battiau, diensthoofd projecten SHM Volkshaard, in gesprek met een bewoonster van de wijk Kapelleken 
in Lochristi tijdens het ontmoetingsmoment ‘Wij de Wijk’ dd. 22.09.2016.



1.1. WELKOM IN DE BUURT

BEWEGING.NET ALS AANSPREEKPUNT VOOR BELEIDSBEÏNVLOEDING

Gedestilleerd uit de inspiratiemomenten
3 Volgens prof. Dominique Verté blijkt uit onderzoek dat ongeveer 5 à 15 % van 

de bevolking niet de juiste hulp kan vinden wanneer hij/zij geconfronteerd 
wordt met ‘een probleem’ (sociaal, welzijn of buurt). Deze mensen beschikken 
(blijkbaar) niet over bijvoorbeeld: het juiste netwerk, de nodige ‘skills’ of 
vaardigheden, de juiste toegankelijke communicatiekanalen. Ze overbruggen 
de spreekwoordelijke kloof met de beleidsmakers en hulpverleners niet, enz.

3 Wijken en buurten zijn anoniemer geworden, er is minder sociale cohesie, het 
‘wegtrekken’ van buurtwinkels en plaatselijke horeca in landelijke gemeenten, 
enz.

3 Een doorgedreven professionalisering van verbindings�guren zoals 
bijvoorbeeld wijkagent, postbode die nauwelijks tijd kunnen maken voor hun 
gebruikers, hun inwoners, hun klanten, enz.

3 Niet onmiddellijk regionaal/provinciaal breed gaan, maar focussen op 
punctuele zaken.

Voorstel
3 Per zone waarvoor een stafmedewerker verantwoordelijkheid draagt, nemen 

we minstens één initiatief om mensen in hun lokaliteit bijeen te brengen.
3 Ons streven is:

» samenlevingsnoden in een bepaalde buurt detecteren en samen 
beleidsgerichte en impactgedreven oplossingen zoeken;

» beweging.net wordt door de buurt ervaren als ‘aanspreekpunt voor 
beleidsbeïnvloeding’ (meerwaarde i.f.v. deskundigheid, knowhow, 
ondersteuning).

3 Gezien de kwetsbaarheid van de doelgroep rollen we deze 
proeftuinen/experimenten bij voorkeur uit in woonwijken van sociale 
huisvestingsmaatschappijen.

Format
3 Is een uitgeschreven concept dat als leidraad kan dienen.

Voorbeeld: samen met de buurt vogelnestkastjes ophangen, een luchtpijp 
in elkaar knutselen (= bijzaak voor beweging.net) en ondertussen - via 
een bewust ‘stappenplan’ - de samenlevingsnoden in de ‘publieke ruimte’ 
inventariseren én fungeren als ‘tussenschakel/doorgee�uik’ [voor de SHM = 
hoofdzaak A voor beweging.net) met het beleid, onze lokale mandatarissen (= 
hoofdzaak A´ voor beweging.net)

3 ‘Deze format’ mag ter plaatse of meer speci�ek in de wijk zelf (in principe) 
maximaal 2 à 3 keer 2 uur in beslag nemen. 

AFFICHES|POSTKAARTEN N.A.V. ‘DAG VAN DE BUREN’

Het idee rijpt om naar aanleiding van de ‘Dag van de Buren’ (dd. 22.05.2020) 
vanuit beweging.net uit te pakken met een leuke, originele af�che om 
de buurten op te �euren. 

Op de regionale startdagen begin oktober 2019 maken de vrijwilligers van 
beweging.net een keuze uit 3 à 4 modellen.

Van de winnende af�che worden ook postkaarten gemaakt waarop een 
persoonlijke boodschap kan gezet worden voor de buren.

MVL
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Af�ches en postkaarten kunnen zowel gebruikt worden voor ‘Wij de Wijk’, door 
buurtcomités als voor de eigen buurt.

1.2. INITIATIEVEN IN HET KADER VAN ‘GENERATIES VERBINDEN’

REGIONALE STARTMOMENTEN

Op de regionale startmomenten willen we de vrijwilligers van beweging.net op 
een actieve en interactieve manier kennis laten maken met de drie grote leidraden 
uit het nieuw jaaractieplan 2019-2020, met name: de methodiek ‘gemeentelijke 
spiegel’, werken rond de ‘sandwichgeneratie’ en ‘welkom in de buurt’.

We zetten alvast een eerste stap richting ‘generaties verbinden’ door doelbewust 
te kiezen voor jeugdhuizen als uitvalsbasis. Een unieke gelegenheid dus om deze 
vorm van jongerenwerking van naderbij te leren kennen. 

Na de vele positieve reacties van vorig jaar, opteren we opnieuw voor een 
informele setting met veel ruimte voor ontmoeting en gezelligheid en uiteraard 
met aangepaste culinaire versnaperingen en verfrissingen. 

Locaties en data:
Jeugdhuis K-ba in Maldegem, maandag 30.09.2019 om 19.15 uur;
Jeugdhuis Dido in Erpe-Mere, dinsdag 01.10.2019 om 19.15 uur;
Jeugdhuis Arcadia in Horebeke, woensdag 02.10.2019 om 19.15 uur;
Jeugdhuis Brieljant in Deinze, donderdag 03.10.2019 om 19.15 uur.

Uitnodigingen
Alle plaatselijke vrijwilligers van beweging.net en de leden van het Bestuur 
van beweging.net Midden-Vlaanderen krijgen een persoonlijke uitnodiging 

toegestuurd. Geïnteresseerden uit de partnerorganisaties kunnen op vraag of op 
aanbeveling een uitnodiging krijgen van de plaatselijke voorzitter van beweging.
net of van ’t Kadehuis.

VRIJWILLIGERSAVONDEN

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

‘Mijn Briljante Scheiding’

Voor de inkleuring van deze vrijwilligersavonden hebben we gekozen voor een 
thema dat zeker alle generaties kan aanspreken.

Mijn Briljante Scheiding is een … nu ja, briljante monoloog vertolkt door Annemarie 
Picard van Paljas Producties.

Het personage Angèle, verwikkeld in een lang aanslepende echtscheiding, doet 
haar verhaal op een eerlijke, confronterende, soms pijnlijke manier, maar vol van 
amusante anekdotes.

Het stuk springt van het tragische naar het komische in één oogopslag.
Om te lachen ‘door je tranen heen’. Grappig, intelligent en vol emoties.

Data en plaatsen van de uitvoeringen:

Gent, Theater Tinnenpot, donderdag 05.12.2019 om 20.00 uur;
Sleidinge, Cultuurcentrum Evergem, woensdag 11.12.2019 om 20.00 uur;
Aalter, Auditorium gemeentehuis, donderdag 12.12.2019 om 20.00 uur;
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Sint-Lievens-Houtem, CC De Fabriek, dinsdag 14.01.2020 om 20.00 uur;
Oudenaarde, CC De Woeker, woensdag 15.01.2020 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 voora�nschrijving georganiseerd in de maand september 
én kan elke vrijwilliger maximum twee kaarten vooraf bestellen.

AFTER summer BBQ 

Op dit netwerkinitiatief willen we spelenderwijs het gebruik van de mentimeter 
promoten aan de hand van elementen uit de gemeentelijke spiegel. Daarmee kan 
men dan aan de slag gaan in de eigen gemeente. 

Daarnaast kiezen de deelnemers zelf een alternatief voor de take a break-actie 
waarbij zowel jongeren als ouderen betrokken worden.

Donderdag 12.09.2019 om 17.00 uur in ’t Kadehuis.

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 
�etszoektocht, een bingoavond, … 

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

SUGGESTIES VOOR ANDERE LOKALE INITIATIEVEN

Vanuit ’t Kadehuis worden volgende formats aangereikt:

3 Praatcafé over ‘Zorgvolmacht en Erfenis’
3 Bingonamiddag voor grootouders en kleinkinderen
3 Een �lmavond voor jong en oud
3 Een originetoets ‘Van waar ben je?’ voor buurtrecepties

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

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

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

ZONE 2: Robbie Van Vooren
DESTELBERGEN (bp), EVERGEM (bp), Ertvelde (bp), Evergem-Belzele (bp), Evergem-
Center-Noord (bp), Sleidinge (bp), MELLE (bp), OOSTERZELE (bp)
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ZONE 3: Bert Van Daele
GENT (bp), Drongen (bp), Gent-Centrum (bp), Gentbrugge (bp), Ledeberg (ban), 
Mariakerke (bp), Oostakker (bp), Sint-Amandsberg (bp), Sint-Denijs-Westrem (ban), 
Sint-Kruis-Winkel (bal), Wondelgem (ban), Zwijnaarde (bal), EEKLO (bp)

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

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

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

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

ZONE 8: Tom Van Lierde
BERLARE (ban), BUGGENHOUT (bp), DENDERMONDE (bp), HAMME (bp), LAARNE 
(ban), LEBBEKE (bp), WETTEREN (bp), WICHELEN (…), ZELE (bp)

ZONE 9: Sam Apers
BEVEREN (bp), KRUIBEKE (bp), LOKEREN (bp), SINT-GILLIS-WAAS (ban), 
SINT-NIKLAAS (bp), STEKENE (ban), TEMSE (bp), WAASMUNSTER (---)

Liesbeth Soetens, de nieuwe stafmedewerker van 
beweging.net MVL sinds 08.04.2019. Zij begeleidt het 
basiswerk in zone 7 in opvolging van Jens Vermeulen.

| MOZAÏEK VAN HET BASISWERK VAN BEWEGING.NET OOST-VLAANDEREN | 19



Zoals jij vandaag bewust omspringt met je afval, auto, energie en eetgewoontes, zo kan je ook bewust omspringen met je geld.
Beleg in initiatieven waar de wereld beter van wordt, de lucht schoner, de economie circulairder. Kom langs voor een goed gesprek en 
verneem van mens tot mens hoe ook jij duurzaam kan beleggen. Al vanaf € 50. Kijk voor meer info op vdk.be. 

Beleg vandaag bewust voor morgen.
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2.1. Structureel systematisch overleg
2.2. Ontmoetingskansen bieden voor het netwerk 
2.3. Gezamenlijke projecten met partnerorganisaties en het ruimer netwerk

2. NETWERKGEDREVEN WERKEN



Jong en oud kunnen veel leren van elkaar

Ellen: “Ouderen kan je niet onder één grote noemer plaatsen. Zelfs daar leven 
generaties vaak naast in plaats van met elkaar. Een uitdaging voor OKRA met haar 
aanbod voor zowel jonge 55+’ers als 85-jarigen en zelfs 100-jarigen. 

Als je jong en oud(er) met elkaar in verbinding brengt, nemen onprettige 
gevoelens over elkaar af, wordt het gemeenschapsgevoel versterkt, gaan 
gezondheid en welzijn erop vooruit. Zeker mensen die geïsoleerd leven, vinden 
daardoor weer een streepje geluk. Het geeft de kans om kennis en ervaring 
te delen, levenslang bij te leren…  Je ervaart de verschillen als interessant en 
overbrugbaar.”

Philippe: “Heel wat waarden en normen die evident lijken, zijn dat vandaag niet 
meer. De meeste jongeren zijn niet meer grootgebracht met de omgangsvormen 
die de ouderen ingelepeld kregen. Daartegenover zijn sommige gedragingen 
vanzelfsprekend geworden, zoals bv. altijd en overal je mening geven, te pas en te 
onpas met je smartphone bezig zijn, ... 

Onbekend is onbemind. Een zegswijze die we allemaal kennen, en die ook van 
toepassing is op de verschillende generaties.  Elk heeft zijn eigen beslommeringen 
en prioriteiten … Of lijkt dit alleen maar zo? We vragen het aan Ellen Ophalvens en 
Philippe Lamoral van OKRA .

“Heel wat waarden en normen die evident 
lijken, zijn dat vandaag niet meer”

“Jong en oud moeten samen 
verantwoordelijkheden opnemen”

Philippe Lamoral



Welke signalen zijn er nodig naar het beleid?
Ellen: “Het is aan lokale beleidsmakers om het voortouw te nemen en te 
investeren in leeftijdsvriendelijke, toegankelijke omgevingen, die uitnodigen 
om buiten te komen. Door in te zetten op wonen dichtbij kernen, mobiliteit en 
voorzieningen. Door meer aandacht voor ontmoeting, steun aan en geloof in het 
middenveld.”

Jong en oud moeten eens in mekaars schoenen staan om de ander beter te 
begrijpen.  

Maar jong en oud moeten samen ook verantwoordelijkheden opnemen, bv. voor 
ons ‘gezamenlijk huis’, de planeet aarde. Het onlangs gedemonstreerde pleidooi 
van jongeren, volwassenen en ouderen voor klimaat was een mooi voorbeeld van 
samenwerking. Zo ook de actie samen zwerfvuil opruimen.”

Hoe kan je dit stimuleren/faciliteren?
Ellen: “Een mooi voorbeeld is de rusthuisklas in Vinkt, waar onderwijs ver schillende 
generaties verbindt. Of het OKRA-project ‘Samen zorgzaam ouder worden’ in 
Peulis, waar jong, iets ouder en kwetsbare ouderen samen bouwen aan een sterk 
buurtnetwerk. Ze doen dat vanuit de bestaande vereniging met heel wat lokale 
partners. Een model dat we met OKRA ruimer zouden moeten uitdragen. 

Wat je ook kan doen is kennis inzetten van een andere generatie. Zo zijn er 
heel �jne smartphone- en tabletcursussen, waar jongeren of kleinkinderen hun 
grootouders leren om met WhatsApp of Facebook aan de slag te gaan. Je zou 
versteld staan van het geduld van dat jonge geweld en van de glimlach van 
ouderen bij hun eerste sel�e!

Soms is het ook �jn om in te zetten op een gemeenschappelijke noemer, een 
gedeelde ervaring… Iedereen is ooit jong geweest, of verliefd, of heeft een (levens)
verhaal te vertellen. Wat doet leeftijd ertoe als je elkaar zo vindt?” 

Bezoek OKRA MVL aan de gloednieuwe woonzorgsite ‘De Lieve’ langs de Vogelenzang in Gent (dd. 26.10.2018).

“Het middenveld moet durven om zijn 
maatschappijkritische rol terug meer uit te spelen”

Ellen Ophalvens



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.

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, �nanciën, budget, enz.) door het Provinciaal 
regiovoorzittersoverleg.

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 beleidsvoorbereidend orgaan zorgt voor draagvlak van de door het OLT 
genomen - tussentijdse en noodzakelijke - (beleids-)beslissingen.

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.

HET PROVINCIAAL POLITIEK COMITÉ

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

  
DE REGIOBESTUREN

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

Voor de opvolging van de dagelijkse werking is een achttal vergaderingen gepland 
van het Dagelijks Bestuur FV CAW en van het Dagelijks Bestuur beweging.net MVL. 
Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten voorzien voor het Dagelijks Bestuur FV ACW 
ZOVL.

Alle vergaderdata zijn terug te vinden op het schema achteraan de 
jaaractieplanbrochure.
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2.2. ONTMOETINGSKANSEN BIEDEN VOOR HET NETWERK

ID-DAGEN

ID-dagen 2019 is hét ontmoetingsmoment van de brede Beweging in 2019, dé 
ontmoetingsplaats waar beleidsmakers uit de beweging elkaar treffen. Hiermee 
worden in eerste instantie bedoeld: beleidsvrijwilligers, stafmedewerkers, 
diensthoofden en directieleden van het netwerk beweging.net.
ID-dagen 2019 staat ook open voor andere beleidsmakers uit sociale organisaties 
(beroepskrachten en vrijwilligers), activisten en geëngageerde burgers.
De inhoud is divers, rond drie hoofdlijnen: sociale thema’s, beleidsimpact met 
bewegingsthema’s en toekomstdenken. Voor het aantal deelnemers is een 
contingentering afgesproken binnen de partnerorganisaties.

Donderdag 14 en vrijdag 15.11.2019.

ZINGEVING

Vanaf dit werkjaar worden de zingevingsactiviteiten regionaal uitgerold. Voor 
de regio MVL worden ze geïntegreerd in eigen thema-dagen of -middagen en/of 
sluiten we ons aan bij randkerkelijke initiatieven zoals bv. ‘Het Beleg van Gent’.

Op provinciaal niveau behouden we wel de uitgifte van een kerstboodschap 
voor de personeelsleden van de partnerorganisaties en beweging.net in de 
derde week van december 2019.

THEMA-AVONDEN OF -MIDDAGEN

Zoals reeds aangegeven 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. vdk bank
‘Over een �nancieel bancair thema’
met bv. Karel Van Eetvelt, CEO Febel�n, Geert Noels, stichter Econopolis
Najaar 2019

3 Salon de Kade 
‘Ethisch leiderschap’
met Herman Van Rompuy, voormalig Voorzitter van de Europese Raad
Voorstel van datum: donderdag 21.11.2019

3 Salon de Kade
‘Wie steekt zijn nek uit voor kinderen in armoede?’ 
met Ive Marx, hoogleraar socio-economie UAntwerpen
Voorstel van datum: donderdag 06.02.2020

3 Salon de Kade
‘Het concurrentiemodel is niet zaligmakend’
met Paul Verhaeghe, hoogleraar psychologie UGent
Voorstel van datum: donderdag 02.04.2020
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Voor de regio Zuid-Oost-Vlaanderen wordt al één avond gepland in 
het Land van Aalst, met name in Aalst zelf.

3 Beleggingsavond i.s.m. vdk bank
met Pascal Paepen
zie netwerkevenementen 2.2.

ONTMOETING PROFESSIONELE MEDEWERKERS BASISWERK 

Bij deze ontmoeting ligt de focus op de voorstelling van de gemeentelijke 
spiegel en de uitnodiging aan de partnerorganisaties om er gezamenlijk 
werk van te maken.

In Gent wordt gekozen voor een middagsessie in ’t Kadehuis met interactieve 
lunchformule.

Donderdag 30.01.2020 om 12.15 uur in ’t Kadehuis in Gent.

DAG VAN DE HUISBEWAARDERS

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

Donderdag 07.05.2020.

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 26.09.2019 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 dinsdag 05.05.2020 om 07.30 uur bij ACV, CM, vdk bank, Huisvesting 

Het Volk, Familiehulp;
3 In Aalst op donderdag 07.05.2020 om 08.00 uur bij ACV, CM, Familiehulp;
3 In Oudenaarde op vrijdag 08.05.2020 om 08.00 uur bij CM, Familiehulp, SHM, ACV.

REGIONALE NIEUWJAARSRECEPTIES

3 In Zuid-Oost-Vlaanderen voor de personeelsleden van de partnerorganisaties.
Maandag 06.01.2020 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 09.01.2020 om 17.00 uur in ’t Kadehuis in Gent.
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2.3. GEZAMENLIJKE PROJECTEN MET PARTNERORGANISATIES EN 
HET RUIMER NETWERK

DE SANDWICHGENERATIE

Vanuit de gedachtewisselingen tijdens de inspiratiemomenten werd 
stilgestaan bij een vaak geuit spanningsveld, meer in het bijzonder dat van de 
‘sandwichgeneratie’. Dit ‘fenomeen’ werd door velen herkend en/of is gekend en 
gespreksonderwerp in eenieders werk- en leefomgeving.
Het thema ‘sandwichgeneratie’ leidde tot een geanimeerd en fel gesmaakt debat 
in de schoot van het Provinciaal Bestuurscomité dd. 20.03.2019.

Voorstel:
Met beweging.net Oost-Vlaanderen komen tot een ‘one-pager’ of ‘manifest’ 
rond het focusthema ‘sandwichgeneratie’. Met andere woorden wat is/zijn de 
gemeenschappelijke hoofdgedachte(n) rond het focusonderwerp voor ons 
netwerk?
Daarna de kernboodschap ‘omzetten’, ‘vertalen’ in een (regionale/provinciale) 
mediagenieke symbolische actie.

Doelstelling
3 Meerdere partnerorganisaties namen reeds een gefragmenteerd (deel-)aspect 

van het thema ‘sandwichgeneratie’ onder de loep. Bijvoorbeeld: burn-out 
bij 58-67-jarigen (OKRA), helpen bij mantelzorgers omdat die overbezet zijn 
(Familiehulp en Samana), het gendervraagstuk (Femma), discussie arbeid en 
gezin (ACV), het mondiaal perspectief met ouderenwerking in Burundi (WS en 
CM), enz.
Met beweging.net Oost-Vlaanderen proberen we deze verschillende 
inhoudelijke invalshoeken bij elkaar te brengen.

3 Beweging.net Oost-Vlaanderen treedt op als ‘spreekbuis’ (m.n. 
het inventariseren van de verschillende inhoudelijke verhalen, 
gemeenschappelijkheid zoeken rond het onderwerp en dit vertalen in 1, 2, 3 
hoofdgedachten, enz.) van het thema ‘sandwichgeneratie’ voor o.m. het (Oost-
Vlaams) netwerk.

Methodiek en traject:
3 Oktober-november 2019: 2 à 3 werktafels organiseren rond het focusthema met 

bijvoorbeeld geïnteresseerde partnerorganisaties, externe deskundigen, enz.
3 December 2019-januari 2020: inhoudelijke werktafels vertalen in redactionele 

artikels in het ledenblad Visie, B-magazine, de digitale nieuwsbrief W&D, enz.
3 Februari-maart 2020: uitwerken van één (regionale/provinciale) mediagenieke 

symbolische actie.

RENO 20

Na vier 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 20.05.2020 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 20.05.2020 om 19.00 uur in Denderleeuw.
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WERELDFEESTIVAL OUDENAARDE
[Wereldsolidariteit, CM, kwb, Femma]
Zie 3.2.

PROJECT BEWONERSPARTICIPATIE IN SOCIALE WOONWIJKEN
[SHM Het Volk]
Zie 3.3.

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

ALTERNATIEF VOOR TAKE A BREAK-ACTIE VOOR DE STUDENTEN IN DE EXAMENS

Schone Klerenactie op het 16de Wereldfeestival in Oudenaarde (dd. 08.09.2018). 
Jeugdtoneel Litoziekla evoceerde op originele wijze de wereldwijde misbruiken 
in de kledingsector.

Schone Klerenactie op het 16de Wereldfeestival in Oudenaarde (dd. 08.09.2018). 
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vdk bank blikt zonder blozen vooruit. We investeren in vertrouwen, 
in duurzame relaties en ethische projecten – sociaal, economisch 
en ecologisch. Samen zeggen we nee tegen financieringen die de 
volgende generaties in de weg kunnen staan. Maak oogcontact 
op vdk.be.

Omdat ik mijn kinderen
later recht in de ogen
wil kunnen kijken.
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Marco te Brömmelstroet, de �etsprofessor uit Amsterdam, sprak duidelijke 
taal op het netwerkevenement ‘Transitie naar de toekomst’ dd. 25.04.2019 
in het Provinciehuis in Gent.

Een dikke duim voor de sportievelingen van vdk bank die met 
een mooie personeelsafvaardiging kleur gaven aan de Gentse 

Watersportbaanloop dd. 15.05.2019.



3.  MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (MVO)
3.1. Commissie MVO
3.2. Dienst MVO
3.3. Acties en initiatieven



“Een eerste voorbeeld vormt ons aankoopbeleid. Zowel onze nieuwe 
schorten als onze sporttruitjes zijn ‘schone kleren’. Wij vinden het erg 
belangrijk dat er bij de productie geen sprake is van uitbuiting of kinderarbeid.” 
aldus Ann Demeulemeester.

Leen Van den Neste: “Vdk bank is hét keurmerk voor een duurzaam ethische 
bank in Vlaanderen. Vandaag wordt 93 % van de middelen van onze klanten 
aangehouden in duurzame producten. Hetzelfde geldt voor onze aankopen. 
Wij willen expliciet investeren in bedrijven die een antwoord bieden op 
maatschappelijke uitdagingen zoals klimaat, dierenwelzijn en mensenrechten.”

“Duurzaam organiseren betekent ook dat je aandacht hebt voor het welzijn van 
je medewerkers,” stelt Ann Demeulemeester. “Zorg in de eerste plaats voor een 
evenwichtige work-life balance, onder andere dankzij aangepaste contracten 
zoals schoolbelcontracten, �exibele werkschema’s of telewerken.”

Hoe gaan organisaties vandaag om met duurzaamheid en ecologie? Wij legden 
ons oor te luisteren bij Ann Demeulemeester, algemeen directeur Familiehulp en 
Leen Van den Neste, voorzitter van het directiecomité van vdk bank:  
“Wij willen een toonaangevende rol spelen in duurzaam en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.” 

“We brengen duurzaamheid 
elke dag in de praktijk”

“We staan voor faire, �nanciële producten 
met een fair rendement”

Leen Van den Neste

Familiehulp en vdk bank ontwikkelen initiatieven rond duurzaam en ecologisch organiseren

Gastspreker Ann Demeulemeester op RENO 19 op de Korenlei in Gent dd. 29.05.2019.



Medewerkers van vdk bank organiseerden een ‘lunch for life’ ten voordele van make-a-wish.
Leen Van den Neste verdubbelde het ingezamelde bedrag tot 8 000 euro.

“Wij stonden ook mee aan de wieg van Energent, een Gentse coöperatieve 
vennootschap die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame 
en klimaatneutrale samenleving. We �nancieren  verschillende zonne-
paneelprojecten en momenteel loopt ook een onderzoek naar de mogelijkheden 
om onze eigen gebouwen via Energent ter beschikking te stellen voor het 
opwekken van zonneënergie,” besluit Leen van den Neste.

“Vdk bank wil ook letterlijk een gezonde bank zijn,” vult Leen Van den Neste aan. 
“Zo staan bedrijfs�etsen ter beschikking van de medewerkers voor de kortere 
afstanden, of deelauto’s voor de langere weg.”

Ecologische voetafdruk verkleinen
“Op verschillende manieren probeert Familiehulp haar ecologische voetafdruk 
te verkleinen. Zo promoten we het gebruik van kraantjeswater in de strijd tegen 
plastiekafval. We investeren in duurzame energie voor onze gebouwen, onder 
andere door het gebruik van geothermische warmtekrachtkoppelingen en 
zonnepanelen. Een nieuwe ‘slimme’ planningstool moet het aantal kilometers 
tussen de woonplaats van onze medewerkers en hun verschillende cliënten zo 
kort mogelijk houden. Voor onze bedienden zetten we in op de mogelijkheden 
van telewerken en satellietwerken. En elke medewerker krijgt aan bepaalde 
voorwaarden een bedrijfs�ets ter beschikking. Er is keuze uit een gewone 
stads�ets, een elektrische �ets of een plooi�ets.” 

Leen Van den Neste: “Wij hebben vorig jaar mee de handen in elkaar geslagen met 
een aantal partnerorganisaties in het kader van Sign for my future. Dat  is op korte 
tijd uitgegroeid tot de breedste coalitie ooit van burgers, jongeren, bedrijfsleiders, 
middenveldorganisaties, de media en de academische wereld. Zij roepen samen 
alle Belgen op om zich uit te spreken voor een krachtig klimaatbeleid. Voor elke 
tien handtekeningen beloofde vdk bank een boom te planten in de Vlaamse 
Ardennen. Binnenkort planten we er meer dan 300.” 

“Duurzaam organiseren betekent ook dat je aandacht 
hebt voor het welzijn van je medewerkers”

Ann Demeulemeester



ethisch ondernemingskader - een terecht aandachtspunt van om in te zetten 
op milieuvriendelijk verplaatsingsgedrag (bv. woon-werkverkeer) bij hun 
medewerkers. De 5 357 deelnemers werden online bevraagd en de resultaten 
hiervan worden besproken en geanalyseerd.
Later in het najaar vindt een tweede themacommissie plaats over ‘duurzaam 
personeelsbeleid’. We brengen directies en human resources managers uit het 
netwerk samen rond de tafel om ervaringen en expertise uit te wisselen.

3.2. DIENST MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 
(Dienst MVO)

De Dienst MVO is het contactpunt voor de economische partners van beweging.
net Gent-Eeklo. Met de economische partners bedoelen we in dit kader volgende 
ondernemingen, actief in de regio Gent-Eeklo: DVV Verzekeringen, cvba Het Volk, 
SHM cvba Het Volk, Thuiszorgwinkels Midden-Vlaanderen en in het bijzonder 
vdk bank. 

Beweging.net Gent-Eeklo treedt op als contactpunt tussen de economische 
partners en een waaier aan mensen en organisaties, zowel binnen als buiten het 
netwerk van sociale organisaties van Gent-Eeklo voor alle door hen aangeboden 
diensten en producten. De diensten die beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW) 
ontplooit, hebben betrekking op het behoud van het historisch en bestaand 
cliënteel en het aantrekken van nieuwe klantenrelaties voor de partners.  

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 Oost-Vlaanderen, vdk bank, Familiehulp, DVV 
Verzekeringen, Groep INTRO, Thuiszorgwinkels, Sociale Huisvestingsmaatschappij 
Het Volk, Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en ACV Oost-
Vlaanderen.
Vanuit ondernemerschap zijn ze marktgericht en koppelen ze hun bedrijfs-
winst aan maatschappelijke winst. Een deel van hun �nancieel voordeel 
investeren ze opnieuw in de samenleving door middel van sociale projecten 
of ethische keuzes binnen hun beleid.

THEMACOMMISSIE

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

Thema’s die reeds aan bod zijn gekomen zijn o.a. duurzaam aankoopbeleid en 
duurzame mobiliteit.

In het najaar organiseren we uitzonderlijk twee themacommissies in ‘t Kadehuis. 
Op een eerste (dd. 19.09.2019) worden de eindresultaten voorgesteld van 
de campagne ‘Tournée Pédale’ (www.tourneepedale.be) en maken we de 
eindbalans op. De economische partners maken er  -  vanuit hun duurzaam, 
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3.3. ACTIES EN INITIATIEVEN

In dit punt focussen we op een niet-limitatieve wijze op de activiteiten en 
initiatieven die binnen de opdracht MVO kunnen worden georganiseerd. 

COMMUNICATIE ROND MVO

Op een duidelijke en eigentijdse manier communiceren met klanten, leden, 
personeelsleden en andere stakeholders, doen we via verschillende mediakanalen. 

We doen dit in de eerste plaats via de geschreven bewegingspers zoals Visie en 
B-magazine.
We voorzien ruimte voor onze partners om producten en diensten in de kijker te 
zetten door middel van advertenties en publi-redactionele bijdragen.
Meer en meer investeren wij ook in onze digitale mediakanalen (facebook, twitter, 
instagram en mailchimp). We doen dit via de of�ciële accounts van beweging.net 
en via de accounts van de stafmedewerker MVO, de communicatiemedewerker 
en secretaris van beweging.net. Zo willen we een groter bereik (meer volgers) 
realiseren voor onze partners, maar ook in interactie gaan met (potentiële) 
klanten om behoeften te kunnen detecteren. 

Door te investeren in een hedendaags en performant CRM-systeem willen we 
onze communicatie en de doeltreffendheid ervan ten aanzien van het ruime 
netwerk optimaliseren. We doen dit met respect voor de Europese regelgeving 
rond gegevensbescherming van persoonsgegevens.  

vdk bank en beweging.net Gent-Eeklo (FV CAW): een duurzaam partnership
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 baseline van vdk bank luidt ‘een 
bank voor het leven, een bank voor uw leven’. Een slogan waarin we ons perfect 
kunnen vinden en die zeker en vast van toepassing kan zijn op het duurzaam 
partnership. Vandaar: beweging.net en vdk bank. Een duurzaam partnership voor 
het leven.

De verzekeringsportefeuille
De core business is (verder) uitbouwen van het ‘handelsfonds – de verzekerings-
portefeuille’ door instellingen, organisaties uit de social pro�t sector en 
verenigingen uit de sociaal-culturele of sport sector aan te spreken om hun 
verzekeringspolissen af te sluiten bij DVV verzekeringen . Net als vdk bank 
willen we vanuit beweging.net Gent-Eeklo DVV verzekeringen introduceren bij 
verschillende organisaties, instellingen en ondernemingen uit het netwerk van 
beweging.net.

Sociale Huisvestingsmaatschappijen
Met o.m. het project ‘bewonersparticipatie’ wil sociale huisvestingsmaatschappij 
Volkshaard de dialoog met haar bewoners verbeteren. Daarvoor doet ze beroep 
op een externe partner, nl. beweging.net Gent-Eeklo, die de nodige knowhow en 
expertise in huis heeft om buurten sterker te maken.
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Theatervoorstelling: ‘Mijn briljante scheiding’
De vijf netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden zijn gericht richt 
op het bijeenbrengen van vrijwilligers en (potentiele) particuliere klanten van 
vdk bank.
Om ook (potentiële) institutionele klanten uit te nodigen en te ontmoeten, 
organiseren we – in samenwerking met de cel bedrijven en organisaties van 
vdk bank - een extra netwerkevenement in Theater Tinnenpot in Gent. 
Annemarie Picard brengt haar theatervoorstelling: ‘Mijn briljante scheiding’. 
Door het kleinschaliger karakter van dit evenement wordt nog meer de 
nadruk gelegd op de persoonlijke ontmoeting van (potentiële) institutionele 
klanten.

Woensdag 04.12.2019 om 20.00 uur.

Netwerkevenementen ingebed in de vrijwilligersavonden
Zie 1.2 Op de vrijwilligersavonden kunnen vdk-kantoorhouders ook klanten 
uitnodigen.

Gentse Floraliën
Met steeds minder groen en een openbare ruimte die meer en meer wordt 
volgebouwd, zien steden er vaak uit als 1 grote, verharde oppervlakte. Floraliën 
wil gedurende 10 dagen een tegenbeeld brengen met een dynamische, 
groene en bloeiende omgeving, gerealiseerd door de lokale en internationale 
horticultuursector en met een aanbod van verwondering, workshops, pop-
ups, green- en conceptrooms. Met de ondersteuning van SHM Volkshaard wil 
beweging.net o.m. beleidsmakers, institutionele klanten, maar ook bijvoorbeeld 
architecten, samenbrengen op dit unieke event.

Week van 1 tot 10 mei 2020 | Floraliënhal in het Citadelpark in Gent.

NETWERKEVENEMENTEN

Slotspektakel OdeGand
Het slotspektakel Odegand vindt elk jaar plaats op de Leie voor ’t Kadehuis aan 
de Korenlei. Voor de komende editie (dd. 14.09.2019) nodigen we Tania Martens, 
kersvers kantoorhouder vdk bank Gent-Centrum, en haar medewerkers uit om 
samen met een aantal (potentiële) klanten te komen genieten van de swingende 
klanken van de uitzonderlijk begaafde trompettiste Lucienne Renaudin Vary, van 
het licht- en muziekspektakel en van een spetterend vuurwerk.

Zaterdag 14.09.2019 om 20.00 uur in ‘t Kadehuis.

Smart Cities
De technologisering van onze samenleving zorgt ervoor dat de burger steeds 
meer verwacht van zijn (lokaal) bestuur. Gemeenten en steden moeten ‘smart’ 
worden. Wat eigenlijk een verzamelterm is voor slimmer, ef�ciënter, duurzamer 
en pro-actiever.
Daarom organiseert beweging.net in samenwerking met vdk bank een event 
waarbij we lokale besturen samen aan tafel zetten met scale-up ondernemingen 
die deelnemen aan het accelerator programma van Watt-Factory. Het opzet is dat 
lokale overheden inzicht krijgen in wat de mogelijkheden zijn op technologisch 
vlak en dat scale-ups inzicht krijgen in wat de behoeften zijn van diezelfde 
lokale overheden. 

Dinsdag 08.10.2019 om 19.00 uur in Gruuthuuse/Design Museum in Gent.
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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 in�atie 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.  

November 2019, Aalst

ANDERE INITIATIEVEN I.S.M. VDK BANK

Actieve deelname aan (sport)evenementen
De aanwezigheid op sportevenementen zoals o.a. Watersportbaanloop en 
Warmathon voor personeelsleden van de Beweging, biedt beweging.net 
Gent-Eeklo de gelegenheid om vdk bank in de kijker te zetten. 

Filmvoorstellingen
Vanuit de Dienst MVO worden op regelmatige tijdstippen �lmvoorstellingen 
georganiseerd. Bij deze �lmvoorstellingen zetten we vdk in de kijker d.m.v. het 
tonen van hun promo�lm, het geven van een korting voor vdk-klanten, maar ook 
door het ter beschikking stellen van een contingent kaarten dat vdk kan inzetten 
voor promotionele doeleinden. 
Frozen 2, november 2019. 

INFO EN VORMING I.S.M. VDK BANK

Infosessies ‘zorgvolmacht en erfrecht’
Sinds 1 september 2018 zijn de regels van het erfrecht veranderd. Dit heeft een 
aantal gevolgen voor wie aan successieplanning wil doen. Maar successieplanning 
gaat over veel meer dan enkel wie wat zal erven. Het gaat ook over plannen 
maken wie jouw centen zal mogen beheren voor het geval je niet meer 
‘wilsbekwaam’ door bv. dementie zou zijn. Bewegingspunten die rond deze 
materie een infosessie willen organiseren, bij voorkeur in partnerschap met 
Samana, OKRA, Femma of kwb, kunnen hiervoor contact opnemen met hun 
zonebegeleider.

Vorming �nanciële geletterdheid
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal het in de eindtermen staan: �nanciële 
geletterdheid. En maar goed ook, want uit onderzoek blijkt dat de �nanciële 
kennis van leerlingen niet goed is. Vanuit de Dienst MVO werd een lespakket 
ontwikkeld voor leerlingen uit de derde graad TSO en BSO. Het is de bedoeling 
dat dit pakket ook ingezet zal kunnen worden bij armoedeorganisaties en 
opleidingscentra.

De nieuwe vennootschapswet in de praktijk
De infosessie over de nieuwe vennootschapswet (dd. 12.06.2019 in Gruuthuuse) 
kende een groot succes. Gezien de complexiteit van de nieuwe wet en de 
nood aan praktische tips en concreet advies, organiseert de Dienst MVO een 
vervolgsessie in ’t Kadehuis (eind september 2019). De deelnemers kunnen er 
terecht voor een-op-een advies van medewerkers van sbb, Procura, vdk bank en 
gespecialiseerde advocaten.
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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.

Momenteel wordt de piste onderzocht om in Oost-Vlaanderen een zitdag te 
organiseren waar men advies kan inwinnen.
Meer informatie over MyTrustO vindt u op  www.mytrusto.be.

PROCURA VZW 

Procura vzw is het kenniscentrum van beweging.net nationaal voor non-pro�t 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 speci�eke ‘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-win-situatie het mogelijks werven van nieuwe leden, 
terwijl de Dienst MVO een opportuniteit aangrijpt om vdk bank in de kijker 
te plaatsen. 

aanmaningen ontvangen van incassobureaus terecht bij MyTrustO. Beweging.net 

Procura vzw is het kenniscentrum van beweging.net nationaal voor non-pro�t en 

Het is de Dienst MVO die vanuit dit aanbod op zoek gaat naar opportuniteiten in 

gaan naar een speci�eke ‘vertaalslag’, zodat de economische partners en vdk bank 

Op zaterdag 22.12.2018 liepen een aantal personeelsleden van Familiehulp, 
vdk bank en Wereldsolidariteit de Warmathon ten voordele van Schone Kleren. 
Na a�oop genoten de deelnemers nog van een citroenjenever.
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Voor advies op maat 
ontvangen wij jou graag.
Handig he, self banking? Maar bij vdk bank vinden we een gesprek
van mens tot mens net zo belangrijk. We maken er dan ook graag 
tijd voor bij ons op kantoor. Hier vind je een vertrouwd gezicht. 
Onze contactpersonen adviseren op maat én we geven ook om 
duurzaamheid en solidariteit. Want in een wereld die draait om 
rendement, investeren wij voluit in mensen.

vdk.be

190527_vdk_advertentie_beweging.net.indd   3 28/05/2019   8:01:18



De Foyer NTGent vormde op zondag 16.12.2018 het prachtige decor voor de 
Feesthappening in een winterse sfeer als dankmoment voor alle (kandidaat-)
mandatarissen van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14.10.2018.

Joke Schauvliege, CD&V-lijsttrekker voor de verkiezingen van het Vlaams 
Parlement (dd. 26.05.2019), in volle campagnemodus op het jaarlijks 

Trefpuntontbijt van beweging.net Merelbeke (dd. 24.03.2019). Joke behaalde 
opnieuw een monsterscore van 43 428 voorkeurstemmen.



4. IMPACTGEDREVEN WERKEN
4.1. (Structureel) overleg en ontmoeting
4.2. Beleidsdossier en beweging.academie
4.3. Het jaar na alle verkiezingen



Beweging.net wil lokaal beleid een spiegel voorhouden

Koenraad: “Die sociale spiegel was een goede oefening om het sociaal gehalte 
van een gemeente te screenen. Ondertussen is die  verouderd. Heel wat zaken van 
toen moeten we vandaag niet meer onderzoeken.”

Herwig: “Het toont duidelijk aan dat de maatschappij in 15 jaar heel snel is 
geëvolueerd. Thema’s die vroeger minder aan bod kwamen, zijn nu heel actueel.”

Uitdagingen
Koenraad: “Die gemeentelijke spiegel moet  een bruikbaar instrument zijn 
waar bewegingspunten en de hele regio iets kunnen mee doen. Hij moet 
vooral uitnodigen tot een debat, gedachtewisseling over hoe bepaalde 
beleidsmaatregelen, dienstverlening worden ervaren. Dit niet alleen binnen, 
maar ook buiten de Beweging.”

Meerwaarde Universiteit Gent
Koenraad: “Er is vanuit Vlaanderen een massa data beschikbaar die wij kunnen 
gebruiken. We helpen het instrument te ontwikkelen vanuit onze expertise, 
maar nadien trekken wij ons terug en is het aan beweging.net om ermee aan 
de slag te gaan.“

Herwig: “Doordat het instrument wetenschappelijk onderbouwd is, stijgt de 
geloofwaardigheid en kan men de resultaten niet zomaar aan de kant schuiven.“

Hoe beleven mensen hun stad of gemeente? Dit onderzoeken we volgend 
jaar met de gemeentelijke spiegel. Een werkinstrument dat ontwikkeld 
wordt door beweging.net i.s.m. Universiteit Gent (faculteit Politieke en Sociale 
Wetenschappen) en de opvolger is van de sociale spiegel van 2005. We lichten 
alvast een tipje van de sluier met Herwig Reynaert, decaan en professor aan de 
faculteit, samen met dr. Koenraad De Ceuninck. 

“Het is een top-down verhaal 
gecombineerd met een bottom-up”

Herwig Reynaert



Prof. Herwig Reynaert (rechts) en dr. Koenraad De Ceuninck van de Vakgroep Politieke Wetenschappen 
(UGent) staan garant voor de wetenschappelijke onderbouw van de gemeentelijke spiegel. 
Liesbeth Soetens, stafmedewerker beweging.net, is projectverantwoordelijke.

Betrokkenheid creëren en actie ondernemen
Koenraad: “Het debat mag zich niet enkel afspelen binnen beweging.net en de 
partnerorganisaties. Ook  mensen op het terrein moeten betrokken worden. 
En je zou in de mate van het mogelijke ook de lokale besturen moeten kunnen 
betrekken. Je moet dus met dit instrument de boer opgaan.” 

Herwig: “Je kan er immers prikkels mee geven aan het beleid. Weet je: mensen 
krijgen het gevoel dat er onvoldoende naar hen geluisterd wordt. Daarom moet 
een spiegel als deze  zo breed mogelijk ingevuld worden. Zodat er meer ruimte 
komt om signalen door te geven. Het is een top-down verhaal gecombineerd met 
een bottom-up.”

Koenraad: “De resultaten van de spiegel kunnen aanleiding geven tot een debat 
waaruit dan rond een bepaald thema een actie kan voortvloeien en waar de pers 
voor kan uitgenodigd worden.” 

Belangrijke thema’s
Herwig: “Huisvesting is heel belangrijk volgens ons. Het gaat dan zowel over 
betaalbaar wonen als  samenleven met buren, veiligheid... Maar ook de vergrijzing, 
de verkleuring en de vergroening van de maatschappij stellen ons voor grote 
uitdagingen. Andere prangende hangijzers zijn kinderarmoede, digitalisering en 
duurzaamheid. Met de gemeentelijke spiegel kunnen we politici een scherper 
beeld geven over hoe mensen het beleid ervaren. Want het is belangrijk dat zij 
zoveel als mogelijk voeling blijven houden met wat er leeft in de maatschappij. 
En wij kunnen hen daarbij helpen.”

Koenraad: “Mobiliteit, publieke ruimte en kernversterking zijn thema’s die steeds 
meer mensen beroeren. Veel lokale besturen zitten hier nu mee. Circulatieplannen, 
autoluwe zones, het zijn thema’s die zich niet alleen meer in grote steden 
afspelen, maar overal.”



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

De voorbije vier jaar hebben negen 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 2018-2019 heeft een debat plaatsgehad
3 rond het ‘Fiscaal dossier ACV Oost-Vlaanderen’ met Erik Van Laecke (ACV) op 

woensdag 05.09.2018;
3 rond de ‘Sociale zekerheid’ met Stefaan Vercamer (CD&V) en Erik Van Laecke 

(ACV) op dinsdag 26.02.2019.

Belevingsstages 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-pro�t 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.

Een eerste belevingsstage is gepland in vzw kinderdagverblijf Beregoed op 
donderdag 26.09.2019.

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 
ef�ciënt 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 beleids-
organen van beweging.net.

OVERLEG BURGEMEESTERS EN SCHEPENEN

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

COLLEGAGROEP ROND DE GEMEENTELIJKE SPIEGEL

Enkele beweging.net-mandatarissen engageren zich om als re�ectiegroep de 
ontwikkeling van de gemeentelijke spiegel mee op te volgen en vorm te geven.

Uiteraard nemen zij het voortouw in de eigen gemeente om de gemeentelijke 
spiegel mee in te vullen én doen ze suggesties om andere relevante actoren aan te 
spreken om te participeren aan de invulling van de gemeentelijke spiegel.
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MVL

| (STRUCTUREEL) OVERLEG EN ONTMOETING | 44



3 In tegenstelling tot ‘de sociale spiegel’ waar alle indicatoren werden opgezocht 
én ingevuld door vrijwilligers, externen en stafmedewerkers, kiezen we er nu 
voor om:
» ± 60 % van de indicatoren reeds in te vullen (i.c. vakgroep Politieke 

Wetenschappen UGent);
» voor ± 20 % van de indicatoren is aangegeven - door UGent - waar deze te 

vinden zijn;
» bij de overige 20 % gaat het om de subjectieve beleving van gegevens (waar 

misschien ook geen data voor te vinden zijn) waarrond een gesprek/debat 
wordt georganiseerd.

3 Alle thema’s (wellicht een 5-tal) moeten niet perse volledig door één (1) groep 
ingevuld worden. Men kan ook per thema laten invullen door een andere groep 
(incl. geïnteresseerde partnerorganisatie).

Doelstelling

3 Bewegingspunten een geactualiseerd werkinstrument aanbieden dat hen 
in staat stelt om de BBC (Beleids- en Beheers-Cyclus) af te toetsen aan onze 
maatschappelijke missie en visie (i.c. bijvoorbeeld a.d.h.v.: accentennota’s, 
memoranda, …).
We organiseren een ‘nulmeting’ (2020) en een ‘opvolgings-meting’ naar het 
einde van de gemeentelijke legislatuur (2024).

3 Het meetinstrument kan een toetssteen zijn om het engagement van onze 
mandatarissen (cf. engagementsverklaring) zichtbaarder/concreter te maken. 
Het kan de basis vormen van een gesprek met de mandatarissen, enz.

3 Verschillende ingevulde gemeentelijke spiegels - in een representatief aantal 
gemeenten/steden - kunnen ons (beweging.net) in staat stellen om uit de 
scores van de verschillende gemeenten/steden voor de regio/provincie ‘groene 
draden te destilleren’.

4.2. BELEIDSDOSSIER EN BEWEGING.ACADEMIE

DE GEMEENTELIJKE SPIEGEL

“Meten is weten en (harde) cijfers zijn nodig om 
beleidsmakers te overtuigen om het beleid te beïnvloeden.”

[ PROF. DOMINIQUE VERTÉ ]

Vooraf

Tijdens het werkjaar 2004-2005 werd door het toenmalige ACW een 
werkinstrument ontwikkeld: ‘De sociale spiegel’. Deze methodiek kaderde in de 
‘uitrol’ van het Lokaal Sociaal Beleid. Thema’s (5) die toen onder de loep werden 
genomen waren: participatie, welzijn, armoede, sociale huisvesting en werken.
Aan de hand van 53 indicatoren konden vrijwilligers én externen (bijvoorbeeld: 
ambtenaren, OCMW-secretarissen, verantwoordelijken welzijnsorganisaties, 
deelorganisaties, enz.) aan de vijf thema’s een score geven. De uitkomst van 
dit gesprek/debat, inclusief de scores, leverde ‘een beeld/een spiegel’ op van de 
gemeente/stad of meer speci�ek een ‘spinnenweb-diagram’ per gemeente/stad. 

Voorstel

We ontwikkelen een hedendaags werk- en meetinstrument dat geïnspireerd is op 
‘De sociale spiegel’.
Het instrument is in te vullen, te bediscussiëren met een zo heterogeen mogelijke 
groep i.c. vrijwilligers beweging.net (bewegingspunten), partnerorganisaties 
(vrijwilligers, personeelsleden) en externen (bijvoorbeeld: ambtenaren, 
verantwoordelijken van instellingen, organisaties, verenigingen buiten ons 
netwerk).
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BEWEGING.ACADEMIE 

Dialoog en debat aangaan met een breed publiek

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

3 Bezoeken met parlementsleden aan bedrijven, organisaties en instellingen.

3 Speeddate met parlementsleden
We stappen naar wijken en buurten met een gepimpte camionette:
» met enkele interessante stellingen en een visuele balans;
» met kof�ebar en al dan niet rond een bepaald thema (inspelen op de 

actualiteit);
» ook in het kader van ‘Wij de Wijk’.

Thema-avonden onder de formule van Salon de Kade

Ze hebben 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.

Zie 2.2.

3 Het instrument kan mogelijke beleidshiaten, beleidsopportuniteiten 
naar boven brengen en ‘best practices’ opleveren om van daaruit i.s.m. 
de partnerorganisaties standpunt(-en) / inspiratienota / persmoment op 
provinciaal/regionaal niveau te creëren.

3 Het instrument kan - naast regionaal/provinciaal - ook door de gemeentelijke 
bewegingspunten gebruikt worden als beleidsmonitoring om van daaruit zelf 
te bepalen waarop ze willen inzetten.

3 Het instrument ‘gemeentelijke spiegel’ kan een methodiek zijn om een nieuw 
groepje (bewegingspunt) te vormen dat een occasioneel en/of punctueel 
engagement wil aangaan.

Inhoud

Voor het bepalen van de thema’s gaan we ‘omgekeerd te werk’. We vertrekken 
niet in eerste instantie van wat boeiend, interessant, actueel is, maar we kijken 
naar die thema’s waarmee we bewegingsmatig aan de slag willen gaan de 
komende jaren (beleidsplan 2020-2024).

Op het interprovinciaal overleg (i.c. West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, 
Brussel en Antwerpen) dd. 22.05.2019 zijn volgende thema’s naar voor geschoven: 
huisvesting, welzijn en gezondheidszorg, mobiliteit, openbare ruimte en 
kernversterking, kindvriendelijke gemeente.

Er is toen ook gesuggereerd om armoede, digitalisering en duurzaamheid als 
indicator horizontaal over de vijf thema’s aan bod te laten komen.

Timing en traject

Zie schema achteraan.

MVL

MVL

| BELEIDSDOSSIER EN BEWEGING.ACADEMIE | 46



3 De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen telt nog 4 gedeputeerden i.p.v. 5. 
Sinds mensenheugenis hadden we altijd een mandataris van beweging.net in 
de deputatie. Nu niet meer. We namen afscheid van gedeputeerden Alexander 
Vercamer en Eddy Couckuyt en van Annick Willems als fractieleider van CD&V.

3 Vanuit beweging.net hebben we wel nog de voorzitter van de provincieraad 
met Phaedra Van Keymolen en de fractieleider van CD&V met Filip Van Laecke.

Een nieuwe situatie voor de gemeenten
3 Sinds 01.01.2019 hebben we in Midden-Vlaanderen volgende beweging.net-

mandatarissen die de eed hebben afgelegd als nieuwe burgemeester: Jan 
Vermeulen (Deinze, het land van Nevele), Vincent Van Peteghem (De Pinte), 
Hugo De Waele (Erpe-Mere), Joop Verzele (Kruisem), Tony Vermeire (Lievegem), 
Dirk De Maeseneer (Melle), Johan Van Durme (Oosterzele), Jenne De Potter 
(Zottegem).

3 Sinds 01.01.2019 hebben we volgende beweging.net-mandatarissen die 
voorzitter zijn van de gemeenteraad: Kathleen Ghyselinck (De Pinte), 
Wim Lammens (Erpe-Mere), Rudy Frederic (Geraardsbergen), Joop Verzele 
(Kruisem), Dirk Le Roy (Nazareth), Lieven Cnudde (Oudenaarde), Nicholas Spinel 
(Lievegem).

3 Sinds 01.01.2019 zijn de OCMW’s ingekanteld in de gemeenten. Wel is er nog 
een Bijzonder Comité voor Sociale Diensten (BCSD). Volgende mandatarissen 
van beweging.net zijn voorzitter van dat Bijzonder Comité: So�e Renders 
(Denderleeuw), Lieve Van Lancker (De Pinte), Johan Van Vaerenbergh (Erpe-
Mere), David Larmuseau (Geraardsbergen), Geertrui Van De Velde (Lede), 
Antoine Van De Maele (Lierde), Hilde De Graeve (Lievegem), Els De Turck 
(Oosterzele), Mathieu Mas (Oudenaarde), Peter Vansintjan (Zottegem).

4.3. HET JAAR NA ALLE VERKIEZINGEN

DANKMOMENT

De familiehappening in een winterse sfeer (dd. 16.12.2018) als dank voor het 
engagement van mandatarissen en kandidaat-mandatarissen van beweging.net 
voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen (14.10.2018) kon op bijzonder 
veel bijval rekenen.

Ook dit jaar willen we met een dergelijk evenement de mandatarissen van 
beweging.net en alle kandidaten van beweging.net voor de Vlaamse, federale en 
Europese verkiezingen (dd. 26.05.2019) speciaal bedanken voor hun engagement.
Indien gekozen wordt voor dezelfde formule, willen we alvast volgende 
elementen mee in rekening nemen:
3 opnieuw met de gezinsleden;
3 eventueel opsplitsen in twee shiften;
3 met mogelijkheid tot bezoek aan de Belforttoren of aan het Lam Gods of een 

blik achter de schermen van het totaal vernieuwde NTG.

Zondagvoormiddag 15 december 2019 

OPVOLGING

Een nieuwe situatie voor de provincie
3 Sinds 01.01.2019 telt de provincie Oost-Vlaanderen 60 i.p.v. 65 steden en 

gemeenten, voor de regio Midden-Vlaanderen betekent dit 43 i.p.v. 48.
De nieuwe fusiegemeenten zijn: Aalter (Aalter en Knesselare), Deinze - het land 
van Nevele (Deinze en Nevele), Kruisem (Kruishoutem en Zingem), Lievegem 
(Lovendegem, Waarschoot en Zomergem).
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3 Er wordt gezocht naar kandidaten die een inhoudelijke tussenkomst kunnen 
voorbereiden en brengen i.k.v. de gemeentelijke spiegel.

3 De evoluties i.k.v. wegen op beleid/impactgedreven werken worden van zeer 
nabij opgevolgd, desgevallend geconcretiseerd en geïmplementeerd.

Een nieuwe situatie voor het Vlaams, federaal en Europees parlement
De verkiezingen van 26 mei 2019 hebben de kaarten grondig dooreengeschud met 
niet geringe repercussies voor beweging.net.
3 Op Oost-Vlaams niveau hebben we geen federale parlementsleden meer. 
3 Ook op het Vlaamse niveau kunnen we nog maar rekenen op 3 verkozen 

beweging.net-mandatarissen met Joke Schauvliege, Vincent Van Peteghem 
en Maaike De Rudder. 
Voortaan moeten we de zeer gewaardeerde expertise missen van 
Stefaan Vercamer, Valerie Taeldeman en Jenne De Potter.

3 Met Cindy Franssen hebben we nu gelukkig wel iemand in Oost-Vlaanderen om 
de Europese dossiers mee op te volgen.

Hoe gaan we als beweging.net om met deze nieuwe situaties?
3 Vanuit beweging.net kunnen we zeker niet overgaan tot de orde van de dag. 

Wel wensen we een en ander tegen het licht te houden:
» op vlak van lijstvorming, kandidaten;
» inzake het inhoudelijk verhaal;
» wat betreft campagne, inclusief support;
» omtrent geboden kansen tot ontmoeting (met dé kiezer);
» met betrekking tot vorming en coaching van nieuwe mensen.

3 Begin september 2019 wordt een re�ectiemoment georganiseerd met alle 
geïnteresseerde mandatarissen.

3 Er is in Midden-Vlaanderen een dankmoment voorzien voor mandatarissen en 
kandidaten (cf. supra).

3 Er vinden individuele gesprekken plaats met uittredende Vlaamse en federale 
parlementsleden en kandidaten.

3 Er worden extra inspanningen geleverd inzake rekrutering van jonge 
(kandidaat-)mandatarissen naar de AFTER summer BBQ van beweging.net.
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RENO 19 op de Korenlei in GENT (dd. 29.05.2019). Ruim 400 genodigden uit de regio 
Gent-Eeklo genoten van een volkse Rerum Novarumviering met onder meer 
stadswandelingen, een eucharistieviering, een Rerum Novarumboodschap, 
een DJ-optreden, kinderanimatie en eet- en drankstandjes voor elk wat wils.

RENO 19 in Zuid-Oost-Vlaanderen (dd. 29.05.2019) vond plaats in het Zottegemse 
Oudenhove met een waaier aan toeristische en culturele activiteiten, 

gekoppeld aan een gezellige vriendschapsreceptie in Triamant Aunove. 
Provincieraadsvoorzitter Phaedra Van Keymolen was de gastspreker.

gekoppeld aan een gezellige vriendschapsreceptie in Triamant Aunove. 
Provincieraadsvoorzitter Phaedra Van Keymolen was de gastspreker.Provincieraadsvoorzitter Phaedra Van Keymolen was de gastspreker.



Cindy Franssen pleit voor een sterker en 
socialer Europa tijdens Salon de Kade 
(dd. 16.05.2019) over onze toekomst in 
Europa. Ze was er gastspreker samen met 
Daan Schalck, co-CEO van North Sea Port. 
Op 26 mei 2019 werd Cindy verkozen tot 
Europees parlementslid voor CD&V.

Sophie Dutordoir, CEO van de Belgische 
spoorwegmaatschappij NMBS, lichtte de rol 

van het spoor toe in een toekomstgericht 
mobiliteitsbeleid op Salon de Kade 

(dd. 14.03.2019). Hier poseert ze na a�oop met 
Filip Smet, voorzitter beweging.net Eeklo. 

Sophie Dutordoir, CEO van de Belgische 
spoorwegmaatschappij NMBS, lichtte de rol 

van het spoor toe in een toekomstgericht 
mobiliteitsbeleid op Salon de Kade 

(dd. 14.03.2019). Hier poseert ze na a�oop met 
Filip Smet, voorzitter beweging.net Eeklo. Filip Smet, voorzitter beweging.net Eeklo. 



5.  NOG UIT TE WERKEN RAND-
VOORWAARDEN VOOR 
HET PROVINCIAAL BELEIDSPLAN 
IN 2019-2020
5.1. Voorbereiden nieuwe beleidsperiode 2020-2024
5.2. Communicatie



PROVINCIAAL

3 Het Provinciaal Beleidsplan 2016-2020 is in de laatste fase beland. 
3 Bij de goedkeuring van dat plan (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 voor willen inzetten.”
De realiteit gebiedt ons toe te geven dat we daarin niet zullen slagen. 

3 Hoog tijd dus om de afgelopen jaren tegen het licht te houden en om de 
werking op provinciaal niveau grondig te evalueren en desgevallend bij te 
sturen.

3 Van daaruit kan dan verder gebrainstormd worden over een nieuw Provinciaal 
Beleidsplan 2020-2024.

5.2. COMMUNICATIE

3 Samen met ACV en CM willen we het concept (lay-out, inhoud, enz.) van het 
ledenblad Visie bewaken en verder uitdiepen.

3 De laatste jaren is de oplage van B-magazine geëvolueerd van 3 500 naar 10 000 
(Airbezenproject) en naar 16 000 (Tournée Pédale). Er wordt gestaag gewerkt 
aan een verdere uitbouw. Dit betekent meteen ook dat aan het concept en de 
inhoud moet worden geschaafd.

3 De samenwerking met de regionale televisie (cf. Tournée Pédale) willen we 
tegen het licht houden.

3 Ook willen we een poging ondernemen om eens met een dagblad samen te 
werken rond een bepaalde actie of campagne.

5.1. VOORBEREIDEN NIEUWE BELEIDSPERIODE 2020-2024

REGIONAAL

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.
3 Voor Midden-Vlaanderen willen we op termijn komen tot een symbiose tussen 

FV CAW en FV Verbond Zuid-Oost-Vlaanderen ACW.
3 Na de vernieuwing van de beleids- en bestuursorganen dient het 

nieuwe beleidsplan ‘Toekomstperspectief 2020-2024’ goedgekeurd en 
geïmplementeerd.

Traject
3 In de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zijn de statuten reeds aangepast (Algemene 

Vergadering dd. 30.05.2018), is een nieuw Bestuur (dd. 11.12.2018) en Dagelijks 
Bestuur (dd. 11.06.2019) geïnstalleerd.

3 In de regio Gent-Eeklo staat een gelijkaardige oefening te gebeuren met 
volgende timing voor ogen:
» december 2019: aanpassing statuten in convergentie met de statuten van 

ZOVL;
» voorjaar 2020: hersamenstelling van de Raad met vertegenwoordigers 

vanuit de bewegingspunten en vanuit de partnerorganisaties. Tegen 30 juni 
is de Raad hersamengesteld;

» oktober 2020: verkiezing vertegenwoordigers uit de bewegingspunten + 
bekendmaking vertegenwoordigers uit de partnerorganisaties;

» december 2020: installatie nieuw regiobestuur MVL.
3 In 2019-2020 wordt ‘Toekomstperspectief 2020-2024’ verder uitgewerkt.
3 Juni 2021: een nieuw beleidsplan 2020-2024 voor de regio MVL wordt 

goedgekeurd.
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3 Schoorvoetend zijn we begonnen met de aankoop van advertenties op 
facebook n.a.v. activiteiten, initiatieven zoals Tournée Pédale, Salon de Kade, … 
Dit moet verder uitgewerkt en ver�jnd worden.

3 We moeten veel meer inzetten op één facebookpagina en één twitteraccount 
i.p.v. voor verschillende initiatieven een aparte pagina of account aan te maken.

3  Tenslotte willen we het werken met het nieuw CRM-systeem verder 
optimaliseren:
» GDPR-proofed verzamelen van adressen- en namenlijsten ver�jnen;
» doelgericht mensen aanspreken voor bepaalde activiteiten;
» opvolgen van inschrijvingen / aanwezigheden / verontschuldigingen voor 

activiteiten;
» enz.

i.p.v. voor verschillende initiatieven een aparte pagina of account aan te maken.

Bart Van Avermaet heeft op een schitterende wijze de Campagne ‘Tournée Pédale’ 
mee gepromoot in een TV-spotje op AVS en TV Oost (maart-april 2019).
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De 20ste editie van de kindernamiddag in de Brielpoort in Deinze (dd. 16.03.2019) 
was opnieuw een spetterend feest voor de 1 230 aanwezigen. De vrijwilligers van 
beweging.net Deinze - Land van Nevele zorgden voor drank en bediening, 
Urkie Purkie voor de ambiance.

De Zottegemse winnaars van de schilderwedstrijd “Lekker en gezond op 
school” werden, samen met hun vriendjes, familie en juffen, ontvangen in het 
vdk-kantoor op de Heldenlaan op donderdag 04.04.2019. Leonie De Lange van 

de VBS Grotenberge was één van de vijf superwinnaars.



6. OVERLEG- EN ACTIVITEITENKALENDER
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di 10.09.19 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
do 12.09.19 17.00 uur AFTER summer BBQ
vr 13.09.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
za 14.09.19 18.00 uur Wereldfeestival Oudenaarde
  20.00 uur Netwerkevenement n.a.v. Slotspektakel OdeGand
di 17.09.19 20.00 uur Regiobestuur MVL
do 19.09.19 12.30 uur Themacommissie over resultaten en eindbalans ‘Tournée Pédale’
vr 20.09.19 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
  09.00 uur Overleg OLT
di 24.09.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Stafvergadering OVL
do 26.09.19 07.00 uur Belevingsstage parlementsleden in vzw Beregoed
  12.15 uur Prijsuitreiking vakantiekiekjes
ma 30.09.19 19.15 uur Regionale startavond in Jeugdhuis K-ba in Maldegem

3 Open monumentendag = zondag 08.09.19
3 Opening Festival van Vlaanderen en Odegand = zaterdag 14.09.19

OKTOBER 2019

di 01.10.19 19.15 uur Regionale startavond in Jeugdhuis Dido in Erpe-Mere
wo 02.10.19 19.15 uur Regionale startavond in Jeugdhuis Arcadia in Horebeke
do 03.10.19 10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
  19.15 uur Regionale startavond in Jeugdhuis Brieljant in Deinze
vr  04.10.19 08.00 uur Provinciale Kern (o.v.)
  18.00 uur Prijsuitreiking Pasar wandelzoektocht
di  08.10.19 19.00 uur Netwerkevenement ‘Smart Cities’ i.s.m. Watt-Factory en vdk bank

JULI 2019 

ma 08.07.19
t/m  Collectieve sluiting
zo 28.07.19

za 06.07.19
t/m  Wandelzoektocht Gentse Feesten Pasar regio Gent-Eeklo
vr 23.08.19

AUGUSTUS 2019

do 22.08.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
vr 23.08.19 09.00 uur Overleg OLT
do 29.08.19 09.00 uur Stafvergadering MVL

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

3 O.L.V. Hemelvaart = donderdag 15 augustus 2019

SEPTEMBER 2019

do 05.09.19 10.00 uur Tweedaagse stafmedewerkers
  19.30 uur  Hoe toekomstgericht wegen op beleid en werken 

met mandatarissen?
vr 06.09.19 09.00 uur Tweedaagse stafmedewerkers
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DECEMBER 2019

ma 02.12.19 14.00 uur  Provinciale bewegingscommissie | Werkgroep sandwichgeneratie
wo 04.12.19 20.00 uur  Netwerkevenement klanten B&O vdk bank in Gent 
do 05.12.19 10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
  20.00 uur Vrijwilligersavond in Gent
vr 06.12.19 09.00 uur Overleg OLT
ma 09.12.19 18.00 uur Uitreiking ‘Prijs Duurzame Ontwikkeling’
wo 11.12.19 20.00 uur Vrijwilligersavond in Sleidinge
do 12.12.19 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg (reserve)
  20.00 uur Vrijwilligersavond in Aalter
vr 13.12.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
zo 15.12.19 09.00 uur  Familiehappening in een winterse sfeer [dankmoment (kandidaat-) 

mandatarissen]
di 17.12.19 20.00 uur Regiobestuur MVL
do 19.12.19 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP 2020-2021 MVL

3 Kerstdag = woensdag 25.12.19
3 Kerstvakantie: van ma 23.12.19 t.e.m. zo 05.01.20
3 Collectieve sluiting: van wo 25.12.19 t.e.m. do 02.01.20

JANUARI 2020

ma 06.01.20 12.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie ZOVL 
do 09.01.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
  17.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie MVL

wo 09.10.19 18.30 uur Provinciale startavond Welzijnszorg
do  17.10.19 19.00 uur Werelddag van verzet tegen extreme armoede – Gent
vr 18.10.19 09.00 uur Overleg OLT
ma 21.10.19 14.00 uur  Provinciale bewegingscommissie | Werkgroep 

sandwichgeneratie
di 22.10.19 09.00 uur Stafvergadering MVL

3 Herfstvakantie: van maandag 28.10.19 t.e.m. zondag 03.11.19

NOVEMBER 2019

vr 08.11.19 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
do 14.11.19 10.00 uur ID-Dagen
vr 15.11.19 09.00 uur ID-dagen
zo 17.11.19 14.30 uur Filmvoorstelling ‘Frozen 2’ i.s.m. vdk bank
di  19.11.19 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
do 21.11.19 20.00 uur  Salon de Kade met Herman Van Rompuy 

‘Ethisch Leiderschap’ (o.v.)
di 26.11.19 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Stafvergadering OVL
  19.30 uur Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL
do 28.11.19 20.00 uur Comedy-avond i.s.m. vdk bank en Femma Zottegem

3 Allerheiligen = vrijdag 01.11.19
3 Wapenstilstand = maandag 11.11.19



MAART 2020

ma 02.03.20 14.00 uur  Provinciale bewegingscommissie | Werkgroep sandwichgeneratie
wo 04.03.20 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
do  05.03.20 19.30 uur Kernvrijwilligersdebat (ZOVL)
  20.00 uur Filmvoorstelling i.s.m. Kazou en KAJ
di 10.03.20 19.00 uur DB ACW ZOVL
  20.00 uur Regiobestuur ACW ZOVL
vr 13.03.20 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di  24.03.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Stafvergadering OVL
wo 25.03.20 18.30 uur Provinciaal Bestuurscomité (o.v.)
za 28.03.20 19.30 uur Personeelsquiz

APRIL 2020

do 02.04.20 10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
  20.00 uur Salon de Kade met Paul Verhaeghe 
   ‘Het concurrentiemodel is niet zaligmakend’ (o.v.)
do 23.04.20 09.00 uur Programmatiedag MVL JAP 2020-2021
vr 24.04.20 09.00 uur Overleg OLT
di 28.04.20 09.00 uur Stafvergadering MVL

3 Paasvakantie: van maandag 06.04.20 t.e.m. zondag 19.04.20
3 Pasen = zo 12.04.20
3 Collectieve sluiting: van maandag 13.04.20 t.e.m. zondag 19.04.20 

di 14.01.20 09.00 uur Brainstormsessie JAP 2020-2021 OVL
  20.00 uur Vrijwilligersavond in Sint-Lievens-Houtem
wo 15.01.20 20.00 uur Vrijwilligersavond in Oudenaarde
di 28.01.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
do 30.01.20 12.15 uur  Ontmoeting professionele medewerkers basiswerk 

met voorstelling gemeentelijke spiegel

3 Nieuwjaarsdag = woensdag 01.01.20

FEBRUARI 2020

di  04.02.20 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
do 06.02.20 10.00 uur Nationale bijeenkomst stafmedewerkers
  20.00 uur  Salon de Kade met Ive Marx 

‘Wie steekt zijn nek uit voor kinderen in armoede?’ (o.v.)
vr 07.02.20 09.00 uur Overleg OLT
do 13.02.20 19.30 uur  Voorstelling gemeentelijke spiegel beweging.net 

mandatarissen
vr 14.02.20 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL
di  18.02.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
  10.30 uur Brainstormsessie 2 JAP 2020-2021 MVL
  19.30 uur Open Regiobestuur MVL
do 20.02.20 19.30 uur Kernvrijwilligersdebat (G-E)

3 Week van de vrijwilliger: van zaterdag 29.02.20 t.e.m. zo 08.03.20
3 Krokusverlof: van maandag 24.02.20 t.e.m. zondag 01.03.20
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MEI 2020

di 05.05.20 07.30 uur Rerum Croissarum in Gent
do 07.05.20 08.00 uur Rerum Croissarum in Aalst
  09.00 uur Dag van de huisbewaarders
vr 08.05.20 08.00 uur Rerum Croissarum in Oudenaarde
  11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
  12.30 uur Dagelijks Bestuur MVL 
do 14.05.20 09.00 uur Programmatiedag OVL JAP 2020-2021
wo 20.05.20 18.00 uur RENO 2020 in Gent 
  19.00 uur RENO 2020 in Denderleeuw
vr 22.05.20  Dag van de Buren 

3 Dag van de arbeid = vrijdag 01.05.20
3 Floraliën Gent: van vrijdag 01.05.20 t.e.m. zo 10.05.20
3 O.L.H. Hemelvaart = donderdag 21.05.20
3 Pinksteren = zondag 31.05.20

JUNI 2020

wo 03.06.20 19.30 uur Provinciaal Politiek Comité
vr 05.06.20 07.30 uur Regiovoorzittersoverleg
  09.00 uur Overleg OLT
vr 12.06.20 11.30 uur Dagelijks Bestuur CAW
di 16.06.20 19.00 uur Regio Bestuur FV CAW met rekeningen 2019, budget 2020
  20.00 uur Regio Bestuur MVL
wo 24.06.20 18.30 uur Provinciaal Bestuurscomité (o.v.)
vr  26.06.20 18.00 uur Dwars door Gent i.s.m. Pasar Gent-Eeklo
di 30.06.20 09.00 uur Stafvergadering MVL
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“Zijn er nog vragen?” Met deze zeer grappige zaalshow vulde Piv Huvluv 
(artiestennaam van Jan Cattrijsse uit Oostende) met gemak vijf volle zalen 
op de vrijwilligersavonden van beweging.net Midden-Vlaanderen 
(december 2018 - januari 2019).

Kazou Midden-Vlaanderen was bijzonder opgezet met de personeelsactie 
(dd. 04.10.2018) van beweging.net Midden-Vlaanderen en vdk bank voor alle 

personeelsleden van het netwerk van beweging.net. Als dank voor hun inzet 
en engagement voor de Beweging, kreeg iedereen een usb multi-oplaadkabel.



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 
e-mail: middenvlaanderen@beweging.net 
website: www.beweging.net/mvl 

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

DVV Agentschap Gent-Eeklo
Korenlei 20, 9000 Gent 
Tel. 0478 807 840 
e-mail: elke.matthys@belins.be 
website: www.dvv.be 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kind en Preventie vzw 
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Tel. 0478 91 88 03 
e-mail: ann.debaveye@kindenpreventie.be 
website: www.kindenpreventie.be 

Kwb  
Kristelijke Werknemersbeweging 
Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel 
Tel. 02 246 52 52
website: www.kwbeensgezind.be 

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

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

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

de fundering vzw
Poel 7, 9000 Gent

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

Pasar Oost-Vlaanderen 
Nieuwstraat 18 a, 9100 Sint-Niklaas 
gsm: 0494 57 02 10
e-mail: marieclaire.martens@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 Midden-Vlaanderen
Martelaarslaan 17, 9000 Gent 
Tel. 09 267 53 53
e-mail: mvl@samana.be

Dit drukwerk wordt gedrukt op FSC gecerti�ceerd 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.
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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





vdk.be
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