Voorwoord
Beleidsplannen, een opgave, een uitdaging en een kans
Lang voor de nieuwe beleidsplannen moeten ingediend worden, is elke zichzelf respecterende organisatie al
bezig met de voorbereiding ervan.
Uiteindelijk gaat het om het permanente evalueren en bijsturen van de werking en het om de zoveel jaar
vooruit werpen van een serieuze blik, die gekristalliseerd worden in beleidsplannen op lange of minder lange
termijn.
De verplichting die ons door de overheid wordt opgelegd, wordt nogal eens als een last ervaren. Niet omdat
beleidsplannen er niet zouden toe doen, maar omdat organisaties verplicht zijn hun langetermijnplanning
in een format te gieten die niet altijd de hunne is en de planlast niet altijd recht evenredig is met de eraan
gekoppelde subsidiëring.
De betrokkenheid van en de transparantie naar de samenleving zijn echter zonder meer een meerwaarde.
Het is goed dat we verantwoording afleggen voor de middelen die de samenleving ons ter beschikking stelt.
Voor Welzijnszorg niet anders.
Eigenlijk weten we al lang voor het indienen welke richting we uit moeten, wat de komende uitdagingen zijn
en welke kansen we zouden moeten grijpen.
Het doel is en blijft armoede bij zijn oorzaken aan te pakken, een werkelijke verbetering te realiseren in het
leven van mensen in armoede en de ons omringende maatschappij met al haar actoren blijvend te appelleren
op de rol die ze hierin kan en zou moeten spelen en te mobiliseren om samen met ons die rol op te nemen.
Maar de samenleving verandert en de strategieën om ons doel te bereiken, moeten aangepast worden. De
opmaak van een beleidsplan is dan ook een mooie aanleiding om alles op elkaar af te stemmen.

Toch hebben we ook wat zorgen bij die toekomst. Het sociale middenveld wordt nogal eens bestempeld als
voor zichzelf zorgend. We hopen dat de wijziging van het decreet geen piste is om het kritische middenveld
de mond te snoeren. Want dat is immers één van zijn kernfuncties, ook naar het beleid.
Welzijnszorg zal die functie blijven uitoefenen. We zijn in staat om die onafhankelijke kritische rol te blijven
opnemen met een ploeg van medewerkers en vrijwilligers die maar voor een klein percentage gesubsidieerd
wordt. Getrouw aan onze missie en visie zullen we dit doen in dialoog en zullen en willen we dit realiseren
samen met vele anderen, maar vanuit een eigen identiteit.
‘Samen tegen armoede’ is onze baseline, maar zal meer dan ooit het motto worden voor onze werking.
Wij hopen dat elke lezer, de overheid en de beleidsmakers net als wijzelf, dit terug vindt in dit beleidsplan.
Wij hopen nog meer dat elke lezer één van de velen wordt die samen met ons gestalte wil geven aan
armoedebestrijding.
Daniëlle Colsoul						Marc Justaert
Directeur							Voorzitter
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Dit beleidsplan is het eerste dat we als ‘erkende’ socioculturele beweging maken en dat geeft wat meer
zekerheid. We ervaren dit niet als een zekerheid waaraan niets meer te veranderen of te tornen valt.
We willen met de minister positief meedenken over een evaluatie en aanpassing van het decreet scvw.
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1.

Welzijnszorg vzw:
missie en visie
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1.1. Missie
Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting.
Welzijnszorg wil dat in ons land ieder mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige
plaats kan innemen.
Welzijnszorg maakt armoede zichtbaar en legt de mechanismen bloot die eraan ten grondslag liggen.
Welzijnszorg brengt blijvende verandering aan in onjuiste opvattingen over armoede en uitsluiting
zowel bij individuen, georganiseerde groepen, organisaties als bij beleidsmakers.
Welzijnszorg treedt mobiliserend op ten aanzien van de civiele maatschappij.
Welzijnszorg zet in op de werkelijke verbetering van de situatie van mensen in armoede.
Welzijnszorg doet dit in dialoog met mensen in armoede, armoedebestrijders, beleidsmakers,
sociale organisaties, academici en vrijwilligers. Mensen in armoede en hun organisaties zijn voor
Welzijnszorg zowel partner als toetssteen in haar strijd tegen armoede en uitsluiting.
Welzijnszorg baseert haar programma op christelijke waarden en staat open voor mensen met een
andere geloofs- of levensovertuiging. Welzijnszorg komt op voor een samenleving waarin sociale
rechtvaardigheid, solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen.

Toelichting
Welzijnszorg beoogt een samenleving zonder armoede en uitsluiting. Welzijnszorg wil dat in ons land ieder
mens zijn basisrechten kan uitoefenen en zijn rechtmatige plaats kan innemen.
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Basisrechten, sociale grondrechten en aanverwante termen slaan veelal terug op artikel 23 van de grondwet.
Zij vormen samen met de “Verklaring van de Rechten van de mens” het vertrekpunt van waaruit Welzijnszorg
haar standpunten en haar politieke en maatschappelijke boodschap onderbouwt. Mensen hebben die
rechten, wie ze ook zijn en vanwaar ze ook komen, en onze samenleving moet er alles aan doen om die te
respecteren en te garanderen. Naast het uitoefenen van hun rechten moet elke mens ook de kans krijgen om
een op een menswaardige en gewaardeerde manier burger te zijn met en naast de anderen en volwaardig te
participeren aan alle vormen van gemeenschap zijn. Met andere woorden, alleen een juridische invulling van
rechten garandeert nog geen menswaardig leven.
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Welzijnszorg maakt armoede zichtbaar en legt de mechanismen bloot die eraan ten grondslag liggen.
Armoede is een maatschappelijk probleem dat nog altijd niet als dusdanig ervaren wordt door een
meerderheid van burgers en beleidsmensen. Meer nog, op heel wat terreinen, maatregelen en acties stellen
we vast dat men denkt dat armoede opgelost wordt door curatieve maatregelen gericht op de arme zelf.
Bijvoorbeeld: maak de uitkering voor werkloosheid laag genoeg en ze zullen wel gaan werken.
Welzijnszorg wil met haar campagnes aandacht blijven vragen voor het probleem van armoede, voor de
diversiteit van verschijningsvormen ervan. Om die aandacht en dat bewustzijn te realiseren, zal Welzijnszorg
een juist beeld van armoede verspreiden Ze zal in campagnes, studie en vormingswerk ook de focus
leggen op de maatschappelijke oorzaken van het probleem en oplossingen voorstellen die duurzame
effecten hebben op het wegwerken van die oorzaken. Ook in het politiek werk blijft het een opdracht om
beleidsmakers op basis van feiten en dossiers inzicht te geven in de echte maatschappelijke oorzaken van
armoede en uitsluiting.

Ze brengt blijvende verandering aan in onjuiste opvattingen over armoede en uitsluiting en dit zowel bij
individuen, georganiseerde groepen, organisaties als bij beleidsmakers.
Misvattingen, misverstanden, onvoldoende kennis en vooroordelen maken dat de kijk op mensen in
armoede nogal eens mank loopt en opvattingen over de oorzaken van armoede verkeerd ingeschat en
gecommuniceerd worden. Ze maken dat mensen kwetsende en onoordeelkundige uitspraken doen. Ze
maken dat organisaties, diensten en groepen, soms onbewust, drempels inbouwen in hun werking die de
toegang bemoeilijken. Welzijnszorg is ervan overtuigd dat ze door vorming en begeleiding op maat duurzame
resultaten kan bereiken bij deze organisaties en groepen.
Gangbare opvattingen kunnen wijzigen, Welzijnszorg wil die steeds toetsen aan haar visie op armoede, op
armoedebestrijding en op mensen in armoede. Daarbij gaat ze ervan uit dat elke visie gefundeerd moet zijn
op feiten, cijfers, wetenschappelijk onderzoek én op ervaringen en verhalen van mensen in armoede.
Ze treedt mobiliserend op ten aanzien van de civiele maatschappij.
Inzicht geven, visies veranderen, een juist beeld uitdragen, oorzaken blootleggen. Het zijn de voorwaarden
om een omgeving te creëren waarin een oproep tot actie kan gedijen.
Maar Welzijnszorg gelooft vooral in de sterke kracht van een samenleving, van al of niet georganiseerde
burgers om tot werkelijke verandering te komen. Ze gelooft wel degelijk dat een samenleving kan bewegen in
de goede richting. Daarom zal Welzijnszorg ook werk maken van wervende campagnes die oproepen tot actie
en inzet.
Welzijnszorg richt haar oproep tot inzet ook aan de individuele vrijwilliger, de individuele medestander. Ook
deze persoonlijke inzet van mens tot mens verdient ondersteund te worden.
Ze zet in op de werkelijke verbetering van de situatie van mensen in armoede.

Welzijnszorg doet dit in dialoog met mensen in armoede, armoedebestrijders, beleidsmakers, sociale
organisaties, academici en met vrijwilligers.
De kennis die Welzijnszorg opbouwt, de standpunten die zij inneemt, de voorstellen die zij doet worden
ontwikkeld in dialoog. Welzijnszorg gelooft in het model van overleg met open vizier, met aandacht voor
andere standpunten, met zin voor realiteit en met concreet resultaat als einddoel.
Zowel academisch werk, levenservaring, de partners in de armoedebestrijding als de visie van
beleidsmakers en vrijwilligers bevatten belangrijke elementen voor een geslaagde armoedebestrijding.
Welzijnszorg zal van die elementen een synthese maken.
Mensen in armoede en hun organisaties zijn voor Welzijnszorg zowel partner als toetssteen in haar strijd
tegen armoede en uitsluiting.
Het partnerschap met mensen in armoede is fundamenteel. Welzijnszorg wil een legitiem debat voeren,
vanuit de noden van mensen in armoede. Niet alleen omdat zij onze acties legitimeren, maar ook vanuit de
volle overtuiging dat zij deel van de oplossing kunnen en moeten zijn.
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Sensibiliseren, inzicht geven, mobiliseren, oproepen tot inzet en actie staan in het teken van de werkelijke
verbetering van de situatie van mensen in armoede. Niet de individuele situatie is hierbij het uitgangspunt,
maar mensen in armoede als groep moeten er beter van worden. Resultaatgerichtheid op korte en lange
termijn zijn daarbij de leidraad.
De voorstellen tot aanpassing van de regelgeving zijn gericht op duurzame verbeteringen aan de realisatie
van de rechten van mensen in armoede.
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Welzijnszorg baseert haar programma op christelijke waarden en staat open voor mensen met een andere
geloofs- of levensovertuiging. Welzijnszorg komt op voor een samenleving waarin sociale rechtvaardigheid,
solidariteit en barmhartigheid op een breed draagvlak kunnen steunen.
Openheid en respect voor anderen zijn een belangrijke waarden voor Welzijnszorg. Mensen en organisaties
die samen met ons willen gaan voor de utopie van die rechtvaardige samenleving zijn welkom, vanuit welke
inspiratie ze ook komen. Maar Welzijnszorg gelooft ook dat de christelijke traditie waaruit zij is ontstaan, een
intrinsieke meerwaarde is voor het engagement dat ze als organisatie opneemt.

1.2.		 Visie
1.2.1.		Visie op armoede
We blijven uitgaan van de definitie van armoede zoals deze is opgenomen in het jaarboek armoede en
sociale uitsluiting van 2003:1
“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het
individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen van de
samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen.
De kloof tussen de armen en de rest van de samenleving kan enkel duurzaam overbrugd worden wanneer
de samenleving het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor hen toegankelijk
maakt, wat een fundamentele herinrichting van de samenleving veronderstelt. Enkel zo krijgt iedereen
gelijke kansen op een volwaardige sociale positie en de daarbij horende rollen en status – evenals op de
mogelijkheid om volwaardige interacties en communicatie aan te gaan en om zelfwaarde te ontwikkelen.
Dat houdt noodzakelijkerwijs in dat de samenleving een appèl doet op het psychologisch kapitaal van
personen die in armoede leven en van hun omgeving.”
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Deze definitie geeft duidelijk aan dat armoede een groep mensen scheidt van de gangbare leefpatronen
van onze samenleving, en dus uitsluit. Er is sprake van een kloof die mensen in armoede niet op eigen
kracht kunnen overbruggen. En dus lezen we in het tweede deel van de definitie een oproep naar de brede
samenleving om het beschikbare economische, sociale en culturele kapitaal voor mensen in armoede
toegankelijk te maken, en de samenleving zelf grondig herin te richten. De samenleving moet hierbij een
beroep doen op de brede ervaring van personen die in armoede leven.
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1.2.2.		Visie op armoedebestrijding
Armoede(bestrijding) blijft een belangrijk maatschappelijk thema, niet enkel als een ‘welzijnsproblematiek’,
maar ook als een sociaal-cultureel gegeven en opdracht.
Bij het hanteren van een sociaal-culturele methodiek staan als doelstellingen het ontwikkelen van een eigen
identiteit, het bevorderen van sociale integratie en maatschappelijke participatie en de opbouw van een
democratische, duurzame en inclusieve samenleving voorop. Hiermee spelen de doelstellingen, verwoord in
de sociaal-culturele methodiek, in op de behoefte verwoord in de armoededefinitie.

1. J. VRANKEN, J., DE BOYSER, K., GELDOF, D. en VAN MENXEL, G., Armoede en sociale uitsluiting jaarboek 2002, Leuven,
Acco, 48-50.

Sensibilisatie
Het appèl aan de samenleving om mechanismen van uitsluiting te herkennen, te verminderen en uit te
bannen, moet zich richten op de individuele burger, maar ook op georganiseerde groepen, het middenveld en
het beleid. Daarbij is het partnerschap en de bijdrage van mensen in armoede fundamenteel.
Mobilisatie
Groepen en individuen, organisaties en instellingen moeten aangespoord worden de krachten van mensen
in armoede te ontdekken, te versterken, te ondersteunen. Naast structurele, wetgevende en situatie
verbeterende of preventieve initiatieven is de erkenning en de inzet van deze krachten noodzakelijk om een
inclusieve aanpak te realiseren.
Inzichtverruiming
We stelden de voorbije jaren vast dat inzicht verkrijgen via sensibilisatie en informatiecampagnes, zelfs
gecombineerd met goede wetgevende initiatieven, niet voldoende is voor een globale verbetering van de
situatie van mensen in armoede. Naast inzicht in de problematiek is er bij de burger en in het middenveld
ook nood aan ondersteuning bij een procesmatige aanpak van de organisatiecultuur bij organisaties en
drempelverlagende attitudes bij individuen en groepen om de participatie van mensen in armoede aan het
dagdagelijkse maatschappelijk en socio-culturele leven duurzaam te realiseren.
Structurele aanpak
Geen kruimels maar rechten! Armoedebestrijding is een zaak van basisrechten die een samenleving voor
iedereen moet garanderen. Deze basisrechten moeten in hun samenhang gerealiseerd worden: enkel een
inclusieve aanpak van armoedebestrijding kan armoede ook uitsluiten.
Het garanderen van basisrechten aan iedereen veronderstelt een herverdeling van middelen (rijkdom) als
we armoede in een mondiaal perspectief en over verschillende generaties heen willen bestrijden.
Sociale zekerheid (in een ruime betekenis) moet deze rechten structureel realiseren, en daartoe is een
solidair draagvlak noodzakelijk in de samenleving (het samenspel van ‘warme’ en ‘koude’ solidariteit).
Daarnaast is het blootleggen van armoede veroorzakende systemen in onze samenleving nodig om de strijd
voor de rechten te versterken.

De baseline “Samen tegen armoede” is geen holle slogan.
Uitbannen van het onrecht dat armoede heet, is een onuitvoerbare opdracht als je het alleen moet doen, ook
voor Welzijnszorg.
Welzijnsschakels vzw is in deze een gewenste en prioritaire partner.
Het belang van samenwerkingsverbanden, vrijwilligersbetrokkenheid, kan niet overschat worden.
Zonder vrijwilligers kan Welzijnszorg geen plaatselijke of lokale acties voeren, zonder vrijwilligers geen
draagvlak voor onze standpunten.
Zonder samenwerkingsverbanden geen brede maatschappelijke beweging of geen kruisbestuiving van
expertise en ervaring.
Dit betekent niet dat we ervan uitgaan dat armoede enkel moet of kan bestreden worden door privaat
initiatief, vrijwilligersinzet of caritatieve initiatieven. Neen. Het draagvlak, het netwerk moet er net mee
voor zorgen dat structurele maatregelen mogelijk worden, dat er een druk van onderuit ontstaat die onze
beleidsmakers in de goede richting stuurt.
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1.2.3.		Visie op het belang van netwerkvorming, vrijwilligersbetrokkenheid
		 en vermaatschappelijking

7

1.2.4.		Visie op de rol van ervaringsdeskundigheid in de bestrijding van armoede
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Mensen in armoede zijn actieve partner in de strijd tegen armoede.
Welzijnszorg maakt gebruik van verschillende vormen van ervaringsdeskundigheid uit Welzijnsschakels,
lokale armoedeprojecten en andere samenwerkingsverbanden.
Welzijnszorg zet deze ervaringsdeskundigheid op verschillende terreinen:
• In dialoogtrajecten worden de reële problemen van mensen armoede in kaart gebracht. De synthese
van deze trajecten is basis voor het opbouwen van de sensibiliseringsboodschap. Die inhoud wordt
aangevuld met wetenschappelijk inzichten, terreinkennis en onderzoeksgegevens.
• Bij vorming. Vanuit hun ervaringskennis ondersteunen ervaringsdeskundigen de educatieve
medewerkers en maken ze vormingontvangers gevoelig voor het perspectief van mensen in armoede.
Ervaringsdeskundigen zijn in deze zowel rolmodel als brugfiguur. Dat ze werken vanuit een vergrote
gevoeligheid voor de situatie en de beleving van mensen in armoede, maakt meteen ook hun
professionele meerwaarde uit.
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2.

Een beknopte
geschiedenis van
Welzijnszorg
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‘Welzijnszorg’, het begrip én de organisatie, werd zo’n vijfenveertig jaar geleden uitgevonden.
Nadat tien jaar eerder Broederlijk Delen startte met een oproep tot solidariteit met de inwoners van het pas
onafhankelijke Congo, ontstond de kiem van Welzijnszorg als antwoord op het coördinatieprobleem rond een
aantal initiatieven gericht op binnenlandse noden. We zitten dan nog voor de oliecrisis, het optimisme van de jaren
’50 en ’60 doet niet vermoeden dat er nog steeds zoiets als armoede zou kunnen bestaan in eigen land.
Enkele mensen in het christelijke Caritas willen niettemin de aandacht vestigen op wat omschreven wordt als
‘welzijnsnoden’: bejaarden, gehandicapten, kortom: groepen die misschien minder profiteren van de welvaart,
maar bij wie sterk het ontbreken van welzijn vastgesteld wordt. En daarvoor wil men in eerst instantie ijveren. Niet
vanuit een visie die stoelt op ‘hulpverlenen uit liefdadigheid’, maar vanuit het idee van ‘recht op bijstand’ dat ook
nagestreefd moest worden via politieke weg.
Sensibilisatie en oproep tot maatschappelijke actie waren er vanaf het begin bij. De eerste campagne, in 1969, was
een pinkstercampagne. Die campagne “Actie Welzijnszorg” werd onmiddellijk opgevat als een ‘ontdekkingstocht
en een opbouwwerk’ vanuit de Universele Rechten van de Mens. Pas bij de volgende campagne, in 1970, wordt
ook een kerkelijke collecte georganiseerd vanuit de ervaring dat een bewustmakingsproces moet samengaan met
‘concreet iets doen’.
Na enkele jaren spitst deze eerste aandacht voor sociale uitsluiting zich toe op de meest uitgesproken vorm ervan:
armoede.
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In 1973 wordt Welzijnszorg een autonome organisatie met bewustmaking en geldinzameling als doelstellingen.
In haar eerste zelfstandige campagne stelt Welzijnszorg scherpe politieke eisen rond gevoelige thema’s: het
recht op een bestaansminimum en een rechtvaardig statuut voor gastarbeiders. Het rechtenverhaal doet
expliciet zijn intrede, er moet een nieuwe samenleving komen met betere structuren. Dat vergt een grondige
mentaliteitswijziging, zowel bij burgers als bij de overheid.
De samenwerking met de ngo-partner Broederlijk Delen vertrekt vanuit de vaststelling dat de
uitsluitingmechanismen in het noorden en het zuiden identiek zijn, maar geeft voor een kleine organisatie als
Welzijnszorg ook de mogelijkheid om een lokale werking uit te bouwen.
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Vanaf de jaren ‘80 ontwikkelt Welzijnszorg een grotere autonomie en wordt het thema (kans)armoede
verder ‘verkend’: wetenschappelijk, via contacten met een aantal toonaangevende instituten, maar ook via de
bevoorrechte samenwerking met de vierdewereldbeweging. Rechtvaardigheid en algemene grondrechten zijn de
rode draad doorheen de campagnes van dit decennium
Professionalisering van methodes en materialen doet haar intrede. Er is meer afstemming op de noden van de
afnemers en de projectensteun wordt geheroriënteerd, waardoor een aantal nieuwe maatschappelijke sectoren
ontwikkeld kunnen worden. Zo speelde Welzijnszorg een belangrijke rol bij het ontstaan van Hefboom, het Vlaams
Overleg Bewonersbelangen, Het Steunpunt Lokale Netwerken (SLN) en het Steunpunt Sociale Tewerkstelling (SST).
Verschillende sociale verhuurkantoren en wijkgezondheidscentra verzamelden met behulp van Welzijnszorg hun
startkapitaal, enz.
De vierdewereldbeweging, waarbij rechtstreeks, in groep, met mensen in armoede samengewerkt werd, ontstond
al einde jaren ’50 in Parijs. In de jaren ’70 ontstonden ook hier de eerste ATD-groepen.
Andere organisaties ontstonden vanaf de jaren ’80.
Ook binnen de achterban van Welzijnszorg leeft de vraag naar groepen waarin het concrete ‘op weg gaan met
mensen in armoede’ het jaar rond gerealiseerd kon worden. Welzijnszorg stimuleert het opstarten van lokale
Welzijnszorggroepen die inspelen op armoedesituaties en concrete noden van mensen, waaruit later de
Welzijnsschakels ontstaan. Dit leidt tot de geboorte van een aparte werking in Welzijnsschakels vzw (1991).
Welzijnszorg wordt zo ten volle een beweging die mensen aanzet tot duurzame vormen van sociale actie. De
politieke actie verruimen we tot het – eerder occasioneel - ad-hoc inspelen op de actualiteit.

In het begin van de jaren ‘90 stellen we voor het eerst een globaal beleidsplan op waarin Welzijnszorg de
vier strategische sporen omschrijft om haar doelstelling te bereiken. In het eerste Algemeen Verslag over de
Armoede (1994) wordt via de dialoogmethode uitdrukkelijk stem gegeven aan de ervaring van de mensen
in armoede zelf. Welzijnszorg erkent deze emancipatorische beweging, en trekt ze door in haar campagnes
waaraan mensen in armoede via hun getuigenissen mee inhoud geven. Een andere tendens is dat via een breed
campagnepartnerschap het netwerk groeit en het bewegingswerk een bredere ingang in de samenleving vindt.
Met twee algemene campagnes (1994 en 2000) legden we de nadruk op het eigen karakter van Welzijnszorg als
sociaal-culturele beweging als het gaat om armoedebestrijding. Zonder afbreuk te doen aan de ‘deskundigheid’
van wie armoede ervaart, richten we ons tot de brede samenleving die we willen betrekken bij het antwoord op een
probleem dat ons allen aangaat: een samenleving die uitsluit.
Tot 1998 werkt Welzijnszorg zonder enige vorm van erkenning en overheidssubsidiëring. Private giften financieren
een kleine equipe die jaarlijks een stevige campagne op poten zet, politiek een aantal bakens helpt verzetten en
het ontstaan van verschillende initiatieven bezig rond een of ander aspect van armoedebestrijding faciliteert.
Vanaf 1998 is Welzijnszorg erkend en gesubsidieerd als dienst ten behoeve van het sociaal-cultureel werk. Het is
een bijzonder beperkte subsidiëring, maar het biedt de organisatie een minimale financiële ruggengraat enerzijds,
en, vooral, een officiële erkenning en dus een ‘plek’. Maar de werkvorm ‘dienst’ is zeker niet op ons lijf geschreven.
Van zodra in de vroege jaren van deze eeuw duidelijk werd wat de nieuwe werksoort ‘bewegingen’ binnen het
sociaal-cultureel werk voor volwassenen zou omhelzen, leeft er een zeker optimisme bij Welzijnszorg. Dit kennen
we, dit zijn we. In ons eerste beleidsplan als beweging kunnen we dan ook voluit onze gehele werking plaatsen.

De recente jaren van Welzijnszorg worden gekenmerkt door een verbreding en een verdieping tegelijkertijd.
Verbreding door het partnerschap met steeds nieuwe partners in de campagne en in (politieke)
samenwerkingsverbanden. Door het partnerschap met lokale afdelingen van Welzijnsschakels en speciaal
geselecteerde ‘campagneprojecten’ bij de opbouw van de campagne. Maar ook verbreding in de systematische
opvolging van het schenkerbestand en het uitwerken van pistes en modellen voor de verjonging en vernieuwing
ervan, door een grondige analyse van de eigen achterban en experimenten om een ander publiek te bereiken, enz..
Verdieping is op meerdere terreinen zichtbaar.
De samenwerking met partners en Welzijnsschakels maar ook met de projecten wordt op een systematische en
meer structurele manier aangepakt. Onze politieke activiteit is intenser: campagne-eisen zijn sterker gestoeld op
de ervaringen van mensen in armoede en worden intensiever opgevolgd, de ‘lokale dialoog’ tussen groepen en
lokale overheid wordt gestimuleerd door vrijwillige dialoogondersteuners, politieke contacten naar aanleiding van
actualiteit zijn legio.
Maar deze verdieping is vooral zichtbaar in het opnemen van vormings- en ondersteuningstrajecten met
organisaties die drempelverlagend willen werken naar kansengroepen.
De samenwerking met mensen in armoede, ten slotte, krijgt een explicietere plaats. Waar er in de eerste
jaren vooral ‘over’ hen campagne gevoerd werd, werken we nu samen met hen aan onze missie. Hun
ervaringsdeskundigheid – in een veelheid aan vormen – is cruciaal voor ons begrip van armoede. Hun herkennen
van en steun aan onze boodschap bevestigt onze beweging ‘Samen tegen armoede’.
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Het decreet armoedebestrijding uit 2003 geeft de organisaties van mensen in armoede een kader en een
opdracht: armen samenbrengen, de dialoog met de overheid aangaan, …zijn de meest kenmerkende van hun zes
criteria.
In tientallen gemeenten ontstonden groepen als verenigingen waar armen het woord nemen.
Welzijnszorg neemt daarnaast een unieke plaats in als enige beweging scvw met dit thema: onze doelgroep blijft
de man en de vrouw in de straat. We zijn er rotsvast van overtuigd dat echte armoedebestrijding pas mogelijk is
als ook zij daarvan overtuigd zijn en dat laten horen.
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3.

De huidige
werking van
Welzijnszorg vzw
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3.1.		 Beschreven aan de hand van de
beoordelingselementen
Het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, gewijzigd op 14 maart
2008, voorziet dat een beweging beoordeeld wordt op basis van 12 onderstaande beoordelingselementen.
Traditioneel beschouwen we in Welzijnszorg als de ‘pijlers’ van onze werking: campagne, politiek werk,
educatie, fondsenwerving en communicatie en projectenwerk.
Ons eerste beleidsplan als beweging (2005-2010) was ook volgens die logica ingedeeld, met een
strategische doelstelling per domein. In het beleidsplan 2011-2015 is die indeling bewust doorbroken,
om meer aandacht te kunnen besteden aan de dwarsverbindingen tussen die pijlers en aan organisatieomspannende strategische doelstellingen.
In de onderstaande tekst hebben we onze huidige werking ingepast in de 12 beoordelingselementen. In
de gekleurde kadertjes zijn de verbetersuggesties en positieve opmerkingen uit het visitatieverslag dd.
23/12/2013 (visitatie 03/10/2013) opgenomen, met in de tekst zelf de wijze waarop wij ons verhouden tot
de verbetersuggesties.

1° De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema of het cluster;
de wijze waarop die expertise verder wordt ontwikkeld; de wijze waarop de knowhow wordt
ontsloten;

Welzijnszorg is expert in
de armoedeproblematiek.

• Het samenspel wetenschappelijke kennis – terreinkennis
– ervaringskennis is voor Welzijnszorg cruciaal; daarin krijgt evenwel de toets (en desgevallend
correctie) van ons ‘verhaal’ aan de ervaring van mensen in armoede bijzondere aandacht.
We zetten daarvoor de ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede op verschillende manieren
in: o.a. bij het geven van vorming en in de voorbereiding van de campagne. In de voorbereiding van
de campagne werkten we de voorbije jaren samen met Welzijnsschakels vzw en Cedes vzw: in 3 à 5
lokale Welzijnsschakels werd zo’n anderhalf jaar voor de start van een campagne een voorbereidend
dialoogproces opgestart waaruit enerzijds Welzijnszorg prioriteiten, probleemstellingen en eventueel
oplossingsmodellen voor de uitwerking van het vooropgestelde campagnethema ‘betrekt’, en anderzijds
die Welzijnsschakelgroepen met inhoudelijke ondersteuning van Welzijnszorg een lokale beleidsdialoog
konden aangaan rond een vooropgesteld thema.
Sinds 2013 ontwikkelt Welzijnszorg daarenboven ook nog een tweejarige samenwerking met
campagneprojecten (derde organisaties die lokaal actief zijn rond dat bepaalde thema in
armoedebestrijding) om juist veel meer hun knowhow en ervaringen te kunnen inzetten in onze analyse
én in onze oplossingsmodellen. In het overgangsjaar 2013 waren dat 7 projecten (eenjarig), voor de
campagne 2014 zijn 17 campagneprojecten en voor de campagne 2015 18 projecten aan de slag gegaan
met een voorbereidend doe-het-zelftraject. Half februari volgde dan een signaaldag, een gezamenlijk
initiatief Welzijnsschakels-Welzijnszorg, waarop de Welzijnsschakels én de campagneprojecten hun
voorbereiding aanbrachten, uitwisselden, en de kansen en mogelijkheden voor politieke oplossingen
bespraken.
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De voortdurende verwerving van nieuwe kennis en inzichten
m.b.t. armoede en armoedebestrijding is van levensbelang
voor Welzijnszorg, zeker in de snel veranderende context van
de sector armoedebestrijding en de plaats die Welzijnszorg
zichzelf daarin wil toemeten als beweging scvw.
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Voor Welzijnszorg is ‘projectenwerk’ niet het gedeelte van de eigen werking dat projectmatig
uitgebouwd wordt, maar het (financieel) ondersteunen van en samenwerken met (projecten van)
lokale en regionale organisaties die, in verschillende sectoren en op verschillende plekken, armoede
(structureel) willen aanpakken of voorkomen. Wij willen voor hen een belangrijke partner zijn.
Sinds 2006 is er heel wat veranderd in de manier waarop wij projecten ondersteunen. Met het
‘vernieuwd projectenbeleid’ vanaf 2013, is de kernidee ‘samenwerken’ nog sterker uitgebouwd.
Naast de zgn. ‘samenwerkers’, waarmee we gedurende twee jaar een alliantie aangaan, startten
we ook met ‘campagneprojecten’: we vragen hen om hun expertise in het thema (van mensen met
armoede-ervaring én van werkers) met ons te delen en zo de campagne een jaar op voorhand mee
vorm te geven: ervaringen en knelpunten, aandachtpunten voor het beleid, enz. De geselecteerde
projecten ontvangen gedurende twee jaar steun.
Daarnaast geven we elk jaar kleine startende armoedeorganisaties en armoedeorganisaties die iets
nieuws willen opstarten, de kans een beperkte toelage aan te vragen, voorzien we adviestoelagen
voor kleine armoedeorganisaties die deskundig advies willen inroepen, en steunen we regelmatig
innoverende projecten met een substantiëlere bijdrage.

Door de samenwerking met onze campagnepartners (zie ook beoordelingselement 9) is er telkens knowhow
uit het werkveld binnen gebracht in de jaarlijkse campagne. De campagnewerkgroep wordt telkens trouwens
veel ruimer samengesteld uit deskundigen, het werkveld, …
In 2014 werkten we een intern visieproces rond noodhulp af. Het resultaat is een referentiekader waaraan
we initiatieven en beleidsopties van onszelf en van anderen kunnen aftoetsen: Wat betekent dat voor het
goedkeuren van projectaanvragen? Hoe vertalen we dat gegeven naar schenkers, die liefst concrete dingen
steunen? Hoe communiceren we dat duidelijk en aantrekkelijk binnen een eerste laag van de campagne? Enz.
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Contacten met de academische wereld (RvB HIVA, projectmatige samenwerkingen met OASeS, studiedagen,…)
verzekeren ons van actuele onderzoeksgegevens. In onze jaarlijkse campagnewerkgroep worden relevante
onderzoekers systematisch uitgenodigd. Ook de jaarlijkse armoedebarometer van het samenwerkingsverband
Decenniumdoelen 2017, waarvan Welzijnszorg initiatiefnemer was en lid is, komt tot stand vanuit een
systematische samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen.
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Door het volgen van internationale studiedagen, halen we onze knowhow ook steeds vaker uit een nog ruimere
context. Dit krijgt stilaan meer gewicht.
• In de wijze van ontsluiten van deze knowhow wilden we in de loop van deze beleidsperiode meer reliëf
brengen: een eenvoudige, doorleefde boodschap voor een breed publiek tegenover een meer uitgewerkte,
hetzij technisch gespecialiseerder, hetzij inhoudelijk gedetailleerder en beklijvender boodschap ingezet in
specifieke situaties (educatie, politiek werk, …) bij de eigen achterban en bij specifieke groepen. Tegelijk
willen we op die niveaus meer het brede verhaal over armoede aanbrengen, naast de thematische en/of
doelgroepspecifieke invalshoek naar aanleiding van de campagnes van Welzijnszorg. De uitklaring van
wat waar is verfijnd in 2012.
We werden in 2013 geconfronteerd met de noodzaak twee staffuncties gelijktijdig te vervangen:
campagne/communicatie en educatie. Deze situatie werd aangegrepen om op niveau staf en
RvB een denkproces op te zetten over de toekomstige oriëntaties voor die terreinen, net met de
bedoeling het bereik – en daarmee ook de ontsluiting van onze knowhow – te verruimen (zie ook
beoordelingselementen 7 en 8).

We delen immers de bezorgdheid van de visitatiecommissie om kennis over en vaardigheden m.b.t.
armoede(-bestrijding) zo ruim mogelijk ingang te doen vinden. Vandaar dat we het sterkst willen inzetten
op train-de-trainers. Ook de deelname aan het Platform Vormingen, een overleg tussen aanbieders van
vorming over armoede (waaronder Bindkracht en De Link), blijft een bewuste keuze.

Verbetersuggestie:
De visitatiecommissie waardeert de wijze waarop Welzijnszorg kennis ontwikkelt. De
visitatiecommissie wil Welzijnszorg, als expert inzake de armoedeproblematiek, echter aansporen
de ontwikkelde knowhow (effectieve methodieken en actiemodellen, kennis, ervaring, dossiers,
enz.) ruimer bekend en beschikbaar te maken. De commissieleden menen immers dat deze
knowhow een meerwaarde is voor het werkveld en voor andere sectoren.

• Een andere manier om onze expertise in te zetten, is in processen binnen derde organisaties. We
verwijzen naar het Exit armoede-proces van de Ambrassade, de focusgroep van mensen in armoede
bij het KADOC-initiatief, de feedbackopdracht voor toneel en boek ‘Heb je ze wel alle vijf?’, de gevraagde
vertegenwoordiging bij Groep Intro, adviesvoorbereiding in de VLOR, de MVO-vraag van Janssen
Pharmaceutica en Marc Coucke, enz.

• Tot slot wijzen we nog op het expliciete belang dat Welzijnszorg hecht aan de herkenbaarheid en
correctheid voor mensen in armoede en praktijkwerkers van de boodschap die Welzijnszorg brengt. Het
betrekken van Welzijnsschakels en, ook via campagneprojecten, mensen in armoede bij de voorbereiding
van onze boodschap (zie hoger) hoort hier ook bij.
De wijze waarop de knowhow van deze mensen en van een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede
rechtstreeks in onze werking ingezet kan worden was onderwerp van visieontwikkeling en daaruit
voortvloeiende handelingsafspraken. Dat gebeurt o.m. door de opleiding van mensen in armoede tot
‘luidsprekers’ die met professionele of vrijwillige vormingsmedewerkers mee op pad kunnen. Tegelijkertijd
startten we in het project ‘Welzijnszorg lokaal verbinden’ recent met het vormen en ondersteunen van
mensen in armoede tot woordvoerders aangaande de armoedeproblematiek.
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• Welzijnszorg wil wegen op het beleid. Armoede moeten we structureel bestrijden. Politici en beleidsmakers
willen we informeren over de armoedeproblematiek in ons land. Met concrete beleidsvoorstellen willen
we hen ook inspiratie geven of onder druk zetten om een echt armoedebeleid te voeren op alle niveaus.
Welzijnszorg wil constructief maar kritisch samenwerken met het beleid om deze schande weg te werken.
We verspreiden jaarlijks opinies, persberichten (zie beoordelingselement 5), onze campagne-eisen en
verkiezingsmemoranda. Daarnaast zijn er verschillende formele en informele contacten met politici en
beleidsmakers, vooral op federaal, Vlaams en Brussels vlak. Dit heeft o.a. sterk vruchten afgeworpen bij de
opmaak van de partijprogramma’s voor de verkiezingen (2013-2014).
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2° De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit;
Dat mensen in armoede aanwezig zijn in (de voorbereiding
van) ons verhaal, is niet meer voldoende.
Mensen in armoede moeten zich herkennen in wat
Welzijnszorg is en doet. We vinden het ontwikkelen van
praktijk hierin heel belangrijk.

De beweging levert
inspanningen om
ervaringsdeskundigen
op alle niveaus in de
werking te betrekken.

• We ontwikkelden een interne visienota
ervaringsdeskundigheid.
Een deel ervan, onze visie op de plaats, de functie en de
doorgroeikansen van opgeleide ervaringsdeskundigen in
de armoede in organisaties als de onze, is door Welzijnszorg en Welzijnsschakels overgemaakt aan o.a.
Samenlevingsopbouw en het Netwerk tegen Armoede.
Vaste (vormings-)tandems met iemand met armoede-ervaring opbouwen in de regio is niet gemakkelijk. In
enkele regio’s leidden we in een proefproject ‘Luidsprekers’ mensen in armoede uit Welzijnsschakelgroepen
op om (mee) vorming te kunnen geven met vrijwilligers. Op basis hiervan werkten we verder aan de
uittekening van de rol/inzet van een tandemwerking in onze regio’s aansluitend bij het recent hertekende
educatiebeleid.
En vanaf 2013 werken we volop met campagneprojecten die een duidelijke eigen inbreng vanuit
ervaringskennis hebben in de campagne (zie hoger).
Mensen in armoede worden op alle fronten steeds sterker betrokken als betrokken partner in ons verhaal.
Met het project ‘Welzijnszorg lokaal verbinden’ proberen we hierin nog stappen verder te zetten (zie hoger).
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Aan een uitgeschreven beleid m.b.t. etnisch-culturele
minderheden kwamen we niet toe. Dat betekent niet dat we
niets doen met dit gegeven.
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In het streven naar
meer diversiteit wordt
de identiteit van de
eigen organisatie
kritisch onder de loep
genomen. De visitatiecommissie vindt dit
bewonderenswaardig.

• We geven de (extra) kwetsbare situatie van etnischculturele minderheden waar mogelijk een plek in onze
campagnes, zoals in de campagne 2014 over sociale
(onder)bescherming.
Maar ook in onze politieke boodschappen vanuit onze
projectenwerking komt dit expliciet aan bod. We verwijzen
naar de Prijs Armoede Uitsluiten 2011 en 2013 (zie
beoordelingselement 5), naar de extra projectoproep
“Welzijnszorg ondersteunt lokale groepen en organisaties
bij hun inspanningen om de vele recent aangekomen
(oorlogs-)vluchtelingen en asielzoekers te onthalen” in het
najaar 2015, en naar onze steun aan innoverende projecten..
Welzijnszorg steunt al jaren verschillende organisaties van en voor etnisch-culturele minderheden via haar
projectenwerking. Met het Minderhedenforum zijn inspanningen gedaan voor een grotere bekendmaking
hiervan. Met resultaat overigens.

• Expertise uit de integratiesector en minderhedenorganisaties is opgenomen in de projectencommissie(s).
We maken deel uit van de RvB van Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS – nu ORBIT). En tot in
de loop van 2014, toen het Fonds opgeheven werd, waren we partner in het bestuurscomité landelijk
allochtoon jeugdwerk van de Koning Boudewijnstichting. Tot slot onderhouden we contacten met o.a. het
Minderhedenforum, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en enkele federaties van etnisch-culturele organisaties.

3° De wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt benaderd, inclusief
de inspanning om andere publieksgroepen aan te trekken;
Welzijnszorg neemt zich voor haar verhaal zo gericht mogelijk
aan de man/vrouw te brengen. Zowel voor onze campagne
als voor het educatieve aanbod hebben we een uitgebreide
denkoefening achter de rug m.b.t. de te bereiken publieken
en wordt het aanbod verder vorm gegeven volgens de nieuwe
inzichten en keuzes

Welzijnszorg denkt
bewust en strategisch na
over het openbreken van
de klassieke achterban
en het verruimen van
haar publieksbereik.

Welzijnszorg werkt onrechtstreeks naar het ruime publiek
door mensen op te roepen zelf de communicatie over de
boodschap van Welzijnszorg te voeren en haar achterban
en vrijwilligers toe te rusten om zelf met de visie en/of
boodschap van Welzijnszorg aan de slag te gaan.
We werken rechtstreeks naar het ruime publiek o.a. door
zelf redactionele bijdragen voor verschillende bladen aan te maken, de inzet van gratis zendtijd op de VRT,
het plaatsen van filmpjes op YouTube, de eigen website, facebookpagina en twitteraccount. Ook via het
publiceren van standpunten in de media beogen we het ruime publiek te bereiken.
Met de ontwikkeling van een ‘campagnemerk’ (zie beoordelingselement 8) willen we hierin vanaf 2016 nog
veel verder gaan.

Het sensibiliserend bereik van (theater-)voorstellingen over en met mensen in armoede is een groeiend
gegeven. Enkele feiten uit 2014:
- Het toneelstuk van de Roeselaarse VWAHWN t’Hope ‘De man met de vogelkooi’ kende 7 voorstellingen,
met in totaal 1000 à 1200 aanwezigen.
- Ons theatercafé ‘De schande en de Keerzijde’, met verhalen van Erik Vlaminck, vond 6 maal plaats in de
provincie Antwerpen en bereikte 630 aanwezigen, waarvan meer dan de helft nog niet gekend was bij
Welzijnszorg.
- Het stuk ‘Zeepbellen en paraplu’s’, door Groep Dienstencentrum Het Anker en Emancipatiehuis Camelia
gemaakt voor de campagne 2014, toerde door Brussel en Vlaams-Brabant. Met 8 opvoeringen bereikte
het minstens 940 mensen.
- Ook het Antwerpse model ‘arm(w)oedequiz / wArme quiz’ was succesvol in 2014: op 15 quizavonden
werden 950 mensen bereikt
Enkele andere cijfers uit 2014:
We verzamelden 67.523 handtekeningen voor onze petitie. Alleen al in de campagnemaanden november en
december ontvingen we € 704.433,36 aan giften, ongeveer tweederde van het totaal op jaarbasis.
Ook zeker vermeldenswaard is 19 november 2014, het moment van de campagnelancering, waarop we
als Welzijnszorg in Halle het wereldrecord ‘gelijktijdig paraplu’s (het symbool van de campagne) openen’
vestigden met 1.988 mensen.
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• Welzijnszorg reikt planmatig actiemodellen aan op verschillende terreinen voor verschillende publieken.
Zo lieten we de verkiezingen niet voorbijgaan zonder onze achterban via Ieders Stem Telt aan te sporen
er de nodige aandacht aan te besteden, onderzochten we ons fondsenwervend bereik en verbreedden
andere modellen zowel naar regio als naar bereik zoals ‘Zet je benen in voor de armen’ – dat we aan
bedrijven en grote organisaties aanbieden -, bieden we (regionaal) volledige programma’s aan om
andere publieken aan te spreken voor onze campagne-inhouden, probeerden we in Antwerpen wat een
quizavond aan dynamiek en nieuw publiek kon bereiken, hielden we in Caritasinstellingen een bevraging
naar het gebruik van onze campagnematerialen, enz.
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Bij de opstart van het project ‘Iedereen mee tegen armoede’ (zie verder) wilden we onze actieve achterban
bevragen. Een query, gebaseerd op de parameters ‘Voorbije drie jaar
- Materiaal aangekocht
- SOS geregistreerd
- Aanwezig op startavonden’
leverde 6.964 adressen op.
• Het wenselijke publieksbereik van de campagne is in kaart gebracht en er wordt al verschillende een
aparte registratie-inspanning opgezet voor de regionale campagnestartavonden, met als stimulans
een online inschrijvingsmogelijkheid. Op deze manier willen we bereik en herkomst monitoren om in de
toekomst gerichte actie te kunnen ondernemen.
Bereik van de jaarlijkse regionale startavonden voor multiplicatoren (oktober):
jaar 2011

jaar 2012

jaar 2013

jaar 2014

Roeselare / Kortrijk

373

299

304

366

Hasselt

233

167

190

196

Wemmel

179

154

183

125

Oostmalle

453

437

392

409

Gent (2 avonden)

630

317

338

305

Kortenberg / Heverlee

177

252

214

234

Brussel

136

126

102

88

2181

1752

1723

1723
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We zien dat het bereik stabiliseert op een lager totaal dan gewenst (beleidsplan 2011-2015: 2.500). In de
verdere ontwikkeling van het nieuwe campagneconcept zal hiermee rekening gehouden worden.
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• Het aantal georganiseerde lokale campagne-initiatieven wordt opgevolgd en de initiatiefnemers worden
opgevolgd en ondersteund.
Vanaf najaar 2014 komt daar nog een zelf gefinancierd drie jaar durend actieonderzoek ‘Iedereen mee
tegen armoede’ bij dat de noden en behoeften van niet-traditionele campagnegroepen in kaart moet
brengen en van daaruit een aangepast ondersteuningsaanbod moet ontwikkelen. Zo willen we onze
achterban verruimen. We startten met een analyse van onze bestaande achterban en hun activiteiten.
• We blijven in contact met schenkers en vrijwilligers door een trimestrieel magazine W-info dat per post
verstuurd wordt naar ongeveer 19.000 adressen.
W-Info Februari 2014
W-Info Juni 2014 		
W-Info September 2014
W-Info December 2014

19.592
19.135
18.996
18.457

Een maandelijks e-zine, dat korter op de actualiteit zit, gaat naar 4.160 adressen. Er is bijna geen overlap met
de W-info-adressen.

Langs digitale weg blijven we in voortdurend contact met geïnteresseerden:
Web- of netwerksite

omschrijving

Bereik

Organisatiesite
www.welzijnszorg.be

Actiesite www.soepopdestoep.be
47.967 unieke bezoekers,
werd opgenomen in de organisatiesite 66.302 bezoeken, 272.038
om de band tussen beide sterker te
paginaweergaven
benadrukken.

Facebook

Frequent onderhouden, dwz enkele
keren per week een bericht posten

Likes: 3.488

Twitter

Frequent onderhouden, dwz enkele
keren per week een bericht posten

648 volgers

Facebook voor Robby

Terug actief gebruiken van de
Likes: 521
Facebookpagina’s rond het figuurtje
Robby in de campagneperiode. Enkele
keren per week een bericht gepost.

cijfers 2014
• Hoewel onze werking in de eerste plaats gericht is op mensen zonder armoede-ervaring, met het doel
juist een groter draagvlak voor armoedebestrijding en een grotere gevoeligheid voor de plaats van
mensen in armoede in onze samenleving te verkrijgen, richten we ons ook uitdrukkelijk tot mensen in
armoede.

Voor Welzijnszorg primeert de mate waarin een methode
het vooropstelde publiek uitdaagt en aanspreekt (zie
ook beoordelingselement 3). We besteden de nodige
aandacht aan originaliteit en vormgeving via de
inzet van communicatiebureaus én een vast extern
vormgevingskantoor. Dat dit nu extern gebeurt, is het gevolg
van een experiment (2013) dat gunstig geëvalueerd werd.

De jaarlijkse
campagnes van
Welzijnszorg getuigen
van creativiteit.

• De doelmatigheid van de ingezette methoden wordt
regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
- Om hierbij meer beslagen op het ijs te komen, namen
we deel aan de praktijktafel impactbepaling van KULeuven en Socius. In twee uitgebreide sessies
werd hier een model voor impactbepaling van acties en interventies ontwikkeld en uitgetest.
- In de loop van 2014 gebruikten we de deskundigheid van Fran Bambust en Marc Soumillion om het
bereik van onze campagne te analyseren. Dit was de start van een proces naar een communicatief
sterker campagnemodel vanaf 2016 en een mobiliserender communicatie.
- We huurden de nodige expertise in om onze fondsenwervende modellen te evalueren en eventueel
aan te vullen met een nieuw aanbod. Deze modellen vormen voor veel groepen en individuen immers
de eerste instap om ‘iets te doen’ tegen armoede

• BELEIDSPLAN • WELZIJNSZORG VZW • 2016-2020 •

4° De creativiteit, de diversiteit en de originaliteit van de gehanteerde methoden, evenals de
effectiviteit ervan;
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Enkele recente voorbeelden:
Modellen

wat?

Respons

Soep Op de Stoep

zelfgemaakte soep aanbieden aan
voorbijgangers voor een vrije bijdrage

619 soepacties

Zet je benen in voor de armen

meelopen in een groot loopevent (herkenbaar
als Welzijnszorg) en je laten sponsoren voor
Welzijnszorg

201 lopers

Goedgemutste breicampagne

mutsjes breien voor Innocent Smoothies (per
verkocht flesje met mutsje krijgt Welzijnszorg
20 cent)

124 342 mutsen

cijfers 2014
• In elke campagne ontwikkelen we een soort eenmalig aanbod voor lokale initiatiefnemers: dat kan een
tekstenbundel zijn waaruit ze kunnen putten (bijv. Verteldis Brussel), een uitgewerkte voorstelling of
een voorstelling uitgewerkt door mensen in armoede (zie hoger), een quiz, enz. We startten zo onze
campagne 2014 heel erg zichtbaar in november, met een geslaagde wereldrecordpoging gelijktijdig
paraplu opsteken.
Waar dit aanbod succesvol blijkt, overwegen we vervolgens een vervolg (bijv. muziektheater Erik
Vlaminck en Jan De Smet in 2015) en/of verbreding (Arm(w)oedequiz / (W)arme quiz ).
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• We zetten speciaal in om methoden en procedures om de (inhoudelijke) inzet van groepen en
individuen voor Welzijnszorg te bestendigen of verlengen. Zo doen we inspanningen om de inzet van
campagnepartners en steunpartners te verlengen.
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• Welzijnszorg werkt projectmatig aan vernieuwing:
- In 2013 en 2014 startten we samen met Welzijnsschakels vzw het project lokale
dialoogondersteuners. In dat project ontwikkelen we een methodiek waarbij vrijwilligers groepen
van/met mensen in armoede die lokaal een dialoog met het beleid willen aangaan, inhoudelijk,
methodisch, strategisch maar vooral procesmatig ondersteunen. Intussen zijn er een vijftiental
vrijwilligers als lokale dialoogondersteuner aan de slag. In de loop van 2015 wordt dit project
ingebouwd in de structurele werking.
- Voortbouwend op dit project, en aansluitend bij het project ‘Iedereen mee tegen armoede’, start
Welzijnszorg in samenwerking met Welzijnsschakels in het najaar 2015 met het project ‘Welzijnszorg
lokaal verbinden’. We spreken pas van een duurzaam draagvlak voor armoedebestrijding als mensen
met en zonder armoede-ervaring er samen deel van uitmaken. In dit vierjarige project willen we onze
sensibiliserende en politieke opdracht sterker lokaal verankeren in de Welzijnsschakelgroepen.
Dit gebeurt op twee manieren:
- door vrijwilligers uit het netwerk van Welzijnszorg die zich willen engageren in (lokale)
structurele armoedebestrijding, de kans geven zich in te schakelen voor of aan te sluiten bij het
lokale politieke werk zoals dat gebeurt door lokale Welzijnsschakels
- door binnen de Welzijnsschakels mensen in armoede te ontwikkelen en te ondersteunen als
woordvoerders.
- Vanaf het najaar 2014 komt daar nog een zelf gefinancierd drie jaar durend actieonderzoek ‘Iedereen
mee tegen armoede’ bij dat de noden en behoeften van niet-traditionele campagnegroepen in kaart
moet brengen en van daaruit een aangepast ondersteuningsaanbod moet ontwikkelen.

Enkele materialen en hun verspreiding:

a
fw
c

algemeen
fondsenwervend
campagne

Doel
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c fw
c
c
c
c
c
c
c
a
a
c
c
c
c
c
c
c
c
a
a
a
c
a
a
a
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
fw
a
fw

2011
150 539
18 129
13 012
228
14 994
29 896
177 192
72
1 433

2012
151 490
20 904
12 392
217
16 196
31 624
161 353
41
114

944
647

1 086
631
3 209
769
Download
Download
1 526
Download
Download
24 835
984
1 658
3 275
3 443
19 950
909

1740

27 878
1 040
1 857
1 975
3 860
26 543
950

996
1 019
170
7
14
13
99 628
2 234
1 597
3 066
2 527
2 508
1 071
1 081
2 000

928
335
256
117
Download
6
7
88 297
243
210
384
324
1 019
5 647
312
153

2013
133 857
15 746
13 882
224
146 453
27 680
142 891
94

2014
119 444
22 830
12 423
242
3 225
27 897
119 488
94

743
771
1 002
1 184
617
625
9
156
94 Download

1 106
22 597
24 198 Download
Digitaal
1 516
1 623
1 531
3 206
3164
3 395
21 049
22 336
789
799
792
302
267

705
151
155
22 597

78 829

79 515

1 096
1 464

1 048
1 460
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Campagneaffiche A4
Campagneaffiche A3
Campagneaffiche A1
Reuze campagneaffiche
Petitiemodel (onderling moeilijk vergelijkbaar)
Campagnekrant
Campagnefolder
Vlag logo Welzijnszorg
Pin WZZ
Actiehesje WZZ
Campagnedossier
Campagne-dvd’
Kaartspel ‘Armoe troef’
Handleiding bij kaartspel ‘Armoe troef’
Besprekingsmodel ‘Kaart het aan’
Lokaal model politieke eisen
Wat is er aan de hand-krant
Budgetoefening
Brochure ‘Vorming is geen bandwerk’
Adventskalender
Bezinning voor groepen
Liturgiemap
Tekstenboekjes (samen met Spoor ZeS)
Handleiding BO (samen met Spoor ZeS)
Werkmateriaal BO (samen met Spoor ZeS)
CD met muziek bij materiaal BO (samen
met Spoor ZeS)
Prentenset Robby A3-illustraties
Prentenboek ‘Een dag met Robby’
Handpop Robby
Spelbrochure (samen met Spoor ZeS)
(G)oldies, brochure voor S.O.
Boek ‘Bloemen op de muur’
Handleiding PAV ‘Al-arm’
Werkmateriaal PAV ‘Al-arm’
Collecteomslag
Tafelkaars zwart
Tafelkaars leem
Bolle kaars hagelwit
Bolle kaars donkerrood
Kaars windlicht
Set van 4 adventskaarsen wit/rood
Set van 3 kerstbalkaarten Robby
Sleutelhanger ‘Armoede is geen kinderspel’
Algemene voorstellingsfolder
Algemene fondsendewervendefolder
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5° De communicatie met het publiek, de aandacht voor de media;
Onze jaarlijkse campagne is uiteraard niet het enige communicatie-instrument.
Met een vaste jaarkalender aan persmomenten blijven we in contact met onze achterban en het brede
publiek.
• Publiekslancering campagne oktober
• Regionale publieke persacties nov-dec
• Afsluiting campagne met betrokken beleidsmakers jan-febr
• Presentatie armoedebarometer Decenniumdoelen 2017 april
• Prijs Armoede Uitsluiten einde mei – begin juni
Daarnaast spelen we waar mogelijk in op de (politieke) actualiteit met opiniestukken, persberichten, acties,
enz.
In 2013 evalueerden we de ‘campagnekalender’ voor de media: hoeveel momenten, wat en wanneer is
wenselijk? En op welke persaandacht (nationaal of regionaal) mikken we?
We proberen zo weinig mogelijk met traditionele persconferenties te werken, maar maken onze acties
actief en visueel aantrekkelijk, en hebben een systeem voor de voorbereiding, begeleiding en opvolging van
mensen in armoede die getuigen in de media. Acties en persbelangstelling worden gezocht zowel op het
landelijke, het regionale als het lokale niveau.

• BELEIDSPLAN • WELZIJNSZORG VZW • 2016-2020 •

De verantwoordelijkheden en taken op het vlak van communicatie werden omwille van het schrappen van
een uitbreiding op communicatie (minder subsidies) verdeeld en toegewezen aan de nationale stafleden.
Sinds het najaar 2012 bedelen we stapsgewijze telkens een groter aandeel tijd toe aan de coördinatie van de
communicatie: eerst 20%, vanaf 2014 is het gehele profiel van de campagneverantwoordelijke uitdrukkelijker
communicatief gekleurd.
- Tegen 2016 willen we een campagneconcept uitgewerkt hebben dat sterker vertrekt vanuit een
communicatie-insteek, om zo een ruimer publiek te kunnen aanspreken.
- We voorzien aangepaste communicatie met onze eigen achterban en vrijwilligers, met onze schenkers,
met het bredere werkveld, enz. Daarbij willen we nieuwe communicatiemethoden en –technologieën
inzetten. In dit kader willen we via CRM ook beter zicht krijgen op en rekening kunnen houden met de
communicatievoorkeuren van ons publiek.
- We willen regelmatig met standpunten en boodschappen in de media opduiken. Daartoe bouwen we een
netwerk aan perscontacten op, bezorgen politieke standpunten en reacties op actuele thema’s aan de
pers. Maar ook (prik)acties staan op het programma.
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• Ter illustratie: Met de jaarlijkse Prijs Armoede Uitsluiten, in juni, wil Welzijnszorg mensen en projecten in
de kijker plaatsen die zich engageren in de strijd tegen armoede en uitsluiting en een stevige politieke
boodschap uitdragen.
jaar

thema

laureaat

2015

Sociale tewerkstelling

Casablanco Brussel

2014

Van school naar werk: optimale kansen

Groep Intro Vlaams-Brabant

2013

‘moeilijke’ doelgroepen

Expertisecentrum De Kraamvogel

2012

lokale beleidsbeïnvloeding (nav gemeenteraadsverkiezingen) vzw Jeugdclubs Lokeren

2011

arbeid en allochtonen

Atelier Groot Eiland Brussel

De media gaan hier meestal gretig op in. Het blijft een evenwichtsoefening tussen aandacht voor Welzijnszorg en aandacht voor het thema van de Prijs, gekristalliseerd in de concrete werking van de laureaat. De
jaarlijkse VRT-reportage naar aanleiding van de Prijs zit wat dat betreft meestal goed.

• Ook hier verwijzen we graag naar onze geslaagde wereldrecordpoging op 19 november, met een visueel
bijzonder aantrekkelijk beeld dat in heel wat media opdook.
• Uit onze registratie blijkt dat heel wat opiniestukken en standpunten, die wij alleen of met partners naar
buiten brachten, de media haalden. We verspreiden jaarlijks opinies, persberichten, onze campagneeisen en verkiezingsmemoranda.
In 2015 publiceerden we o.a.:
20/1/’15

Open brief aan de ‘Groep van 10’

13/1/’15

Opleiding omgaan met armoede: rijkdom voor de leerkrachten en leerlingen

8/1/’15

“Zekerheid over inleveringen, onzekerheid over sociale correcties.” Persconferentie
Decenniumdoelen

13/3/’15

Een goede gezondheid verdraagt geen uitstel van zorg: Sociale derdebetaler absoluut nodig.

08/4/’15

Creatief met armoedegrenzen
Opiniestuk “Spierballengerol aan rechterzijde” over de uitspraken over de sociale zekerheid
nav de vluchtelingencrisis

14/10/’15

Lerarenopleiding en nascholing moeten vormingspakket armoede bevatten.

En in 2014 o.a.:
14/10/’14

Lerarenopleiding en nascholing moeten vormingspakket armoede bevatten

25/3/’14

Fact-check van De Redactie.be: correctie op de gegevens van De Redactie

5/3/’14

RVA wil strengere regels voor vrijwilligerswerk van werklozen

20/2/’14

Opiniebijdrage Debat over stress, burn-out en mentale rustpauzes

11/1/’14

Armoedeorganisaties (waaronder Welzijnszorg) vragen verhoging van laagste uitkeringen en
inkomens

6° De interne samenhang van het beleidsplan en de realiteitswaarde ervan;

Sinds de reorganisatie van de interne overlegorganen, is het opvolgen van dit dossier overigens nog
explicieter ‘staf’materie’ geworden (overleg van de 5 kernopdrachthouders van de organisatie + directie). Dit
houdt in dat de opvolging is niet langer verwezen naar een aparte werkcel. Een vertegenwoordiger van de
regionale diensten maakt voor dit punt deel uit van de staf.
Om onze missie te kunnen realiseren én om ons voortbestaan te kunnen garanderen, is een voortdurende
inspanning op het gebied van fondsenwerving noodzakelijk. Immers, bijna driekwart van onze inkomsten
komt uit private giften.
72% fondsenwerving
12% subsidies
16% vergoedingen
Welzijnszorg vzw voert een financieel gezond
beleid en is daardoor in staat een ruime werking
overeind te houden. Haar reserves en een
mogelijke aangroei daarvan door – per definitie
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Vanuit beleidsoptie 6 (zie beleidsplan 2011-2015), het vergroten van de onderlinge samenhang tussen de
‘poten’ van Welzijnszorg, koos Welzijnszorg uitdrukkelijk voor eerder transversale strategische doelstellingen
om juist de beoogde samenhang in de werking te realiseren.
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eenmalige - legaten mogen niet ingezet worden voor de ‘vaste’ structurele werking. Welzijnszorg zet met
extra middelen tijdelijke projecten op in functie van vernieuwing (zie beoordelingselement 4).

7° De aard en de omvang van de educatieve activiteiten en de werkmaterialen;
Als het over armoede gaat, bestaan er heel wat vooroordelen.
Via vorming en educatieve materialen gaat Welzijnszorg
de uitdaging aan om deze vooroordelen te doorprikken en
mensen anders te laten kijken naar armoede.

Welzijnszorg heeft
een duidelijke
strategie ontwikkeld
met betrekking tot
de realisatie van haar
educatieve functie.

Het uitdrukkelijk willen vormgeven van een sterker
verdiepend luik geeft een grotere en bewustere plaats aan
ons educatief aanbod, zowel op het regionale als op het
nationale niveau van de organisatie. Helaas zijn we in de
ontwikkeling daarvan een beetje op achterstand gekomen
doordat we op korte tijd enkele malen de stafmedewerker
educatie moesten vervangen. We hebben deze situatie benut
om de keuzes m.b.t. ons educatieve werk scherper te stellen
en de verwachtingen naar een staffunctie educatie te verduidelijken. We stelden immers een spanningsveld
vast door de combinatie stafmedewerker / vormingswerker in één persoon te laten samenvallen. Daarop is
beslist tot de aanwerving een staflid dat de uitdrukkelijke opdracht heeft het educatiebeleid aan te sturen en
ondersteunend te werken naar de (regionale) collega’s in hun educatieve opdracht.
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• We willen in de toekomst voor het educatieve luik minder inzetten op het aanbod voor het brede publiek
en meer op het coachen en ondersteunen van het intermediaire niveau (train-de-trainers). Er wordt
met andere woorden gekozen voor een eerder onrechtstreekse, meer gerichte benadering van het ruime
publiek. Via deze manier van werken tracht de beweging intermediairen aan te zetten een rol op te nemen
in het betrekken van mensen in armoede en zo een grotere impact te realiseren.
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• Vanuit de vernieuwde beleidsstrategie educatie zal een grondige vernieuwing van de aanpak m.b.t.
ervaringsdeskundigheid volgen. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen maakten we al praktijk in het vormen
van ‘luidsprekers’ (mensen in armoede uit lokale Welzijnsschakels, die mee in een vormingscontext
kunnen optreden); we willen dit uitbreiden naar heel Vlaanderen in een latere fase. We willen
benadrukken hoe belangrijk we het vinden in onze educatie de ‘beleving’ van armoede aan bod te laten
komen, en dat doen we door mensen in armoede aan het woord te laten
• Welzijnszorg heeft een ruim aanbod aan educatieve materialen voor jong en oud (zie ook tabel bij
beoordelingselement 4) . We hebben zowel een themagebonden (naar aanleiding van onze campagnes)
als een generiek aanbod dat gedownload (www.welzijnszorg.be en www.armoede-in-zicht.be) of via de
webshop besteld kan worden. Met al deze materialen kan men zelf aan de slag.
Zowel de campagnegebonden als de meer algemene materialen over armoede brengen we helemaal
in kaart m.b.t. doelgroep, doelstelling, inhoud, enz. om dan gericht aan de ontwikkeling van (nieuwe)
producten te kunnen werken.
• Daarnaast geeft Welzijnszorg vorming op maat. We begeleiden zowel vormingsactiviteiten van enkele
uren als programma’s van meerdere dagen. Dit doen we op maat van de aanvragende organisatie, zodat
het vormingsprogramma zoveel mogelijk tegemoetkomt aan de noden en behoeften. Elke vorming
vertrekt Welzijnszorg vanuit de leefwereld van mensen in armoede. Om die leefwereld binnen te brengen
in de vorming, wordt de vorming meestal in tandem gegeven. Dit betekent dat een vormingswerker en
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting samen de vorming begeleiden.

In 2014 begeleidden we o.a. trajecten voor Familiehulp, Familiehulp Ieper, OCMW Bree, Vives Roeselare en
Buso Limburg.
• Welzijnszorg maakt deel uit van het Platform Vormingen, met het Netwerk tegen armoede, Cedes, TAO
Armoede en Bind-Kracht. Elke organisatie legt zijn eigen accent in het vormingsaanbod rond armoede en
sociale uitsluiting.

8° De acties en de campagnes ;
Al sinds 1969 voeren we tijdens de eindejaarsperiode een campagne over een specifiek armoedethema.
Onze jaarlijkse campagne heeft 3 doelen:
• een ruim publiek bewust maken van het bestaan van armoede in ons eigen land en het feit dat dat een
schending van fundamentele rechten van mensen inhoudt,
• het beleid beïnvloeden en
• fondsen werven voor lokale armoedeprojecten die dagelijks armoede bestrijden.
Een toekomst
zonder
armoede

Armoede
(op den)
buiten

Steun onze armoedeprojecten
Stort op BE21 0000 0000 0303

V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2015-1001

Sociaal onrecht treft
1 op 7 mensen in ons land
V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2013-1003

V.U. Daniëlle Colsoul, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, WZZ-2014

Iedereen beschermd
tegen armoede?
Open deuren naar een leven zonder armoede
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Die jaarlijkse campagne blijft een centraal gegeven in onze
werking. We ontwikkelden die ‘meerlagig’.
Toch stelden we vast dat we in de campagne nog niet ver
genoeg gingen om daadwerkelijk het brede publiek te
bereiken. Onze campagne is vooral een ’achterbancampagne’,
terwijl we een brede publiekscampagne met een sterkere
communicatieve insteek willen kunnen lanceren.
Vanaf 2014 zetten we in op de ontwikkeling van een sterker
communicatief onderbouwd campagneconcept, dat vanaf
2016 geïmplementeerd zou kunnen worden. Een mogelijkheid
is dat we opteren voor het lanceren van een campagnemerk
(cfr. ‘Kom op tegen kanker’ van VLK), waaraan specifieke
campagnethema’s ondergeschikt gemaakt worden. De campagnethema’s zouden zich dan op de ‘tweede
laag’ situeren.

Welzijnszorg ontwikkelt
jaarlijks een sprekende
campagne, opgebouwd uit
meerdere lagen en op
verschillende
doel-groepen gericht.

Daarnaast engageren we ons in acties en campagnes van de samenwerkingsverbanden waarin we betrokken
zijn, zoals Decenniumdoelen 2017, 17/10, Ieders Stem Telt, Hart boven Hard, en nemen we deel aan (prik)
acties van (voormalige) campagnepartners.
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9° De samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties;
De bezorgdheid om onze positie in het werkveld armoedebestrijding en het sociaal-cultureel werk, en de
specifieke opdrachten en mogelijkheden tot samenwerking die daaruit voortvloeien, liggen aan de basis van
een aparte strategische doelstelling in de periode 2011-2015.
• Het belang van samenwerking met organisaties van mensen in armoede kwamen al eerder aan bod.
We hebben afspraken over concrete samenwerking met Welzijnsschakels en werken samen met het
Netwerk Tegen Armoede.
• We voeren onze campagne altijd samen met campagnepartners, die zich (verregaand) engageren om de
campagneboodschap in eigen rangen uit te dragen.
jaar

campagne

campagnepartners

2011

Armoede is geen kinderspel

Welzijnsschakels, Gezinsbond

2012

Armoede verjaart niet.
Eén op vijf ouderen leeft in armoede.

Welzijnsschakels, OKRA

2013

Armoede (op den) buiten

Welzijnsschakels, Mobiel21, KVLV,
Landelijke Gilden

2014

Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal
onrecht treft

Welzijnsschakels, Netwerk tegen Armoede,
Samenlevingsopbouw, de CAW’s, Beweging.net

2015

Een toekomst zonder armoede

KVLV, kwb, de Kringwinkels, Welzijnsschakels
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• De aandacht voor een duurzame, langerlopende samenwerking met andere organisaties wordt
geconcretiseerd voor o.a. tweejarige samenwerkingsovereenkomsten met projecten. Sinds
enkele jaren werken we in zo’n overeenkomsten samen met lokale organisaties, meer algemeen
in onze sensibiliserende en educatieve opdracht (‘samenwerkers’) én heel gericht m.b.t. onze
campagnes (‘campagneprojecten’): zij stappen na een eigen voorbereidende traject mee in de
campagnevoorbereiding en zijn ook zichtbaarder in de campagnevoering het jaar erop.
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• Ook blijven we ons engageren in samenwerkingsverbanden zoals de Decenniumdoelen 2017, Ieders Stem
Telt, Hart boven Hard, het Antwerpse platform Stop Armoede.nu (APSMO), het Platform Vormingen, enz.:
- We zijn partner (en initiatiefnemer !) in het samenwerkingsverband ‘Decenniumdoelen 2017’, waaraan
ook ABVV, ACLVB, ACV, Beweging.net, Samenlevingsopbouw Vlaanderen, Socialistische mutualiteit en
socio-culturele verenigingen, Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, Netwerk tegen Armoede, Kruispunt
Migratie-Integratie, Minderhedenforum, Uit de Marge, Cera en Stichting P&V deelnemen.
- Ook in het platform Ieders Stem telt, dat aan maatschappelijk kwetsbare groepen een megafoon bood
in de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2012 en de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen
in 2014, waren wij aanwezig.
- En op het einde van 2014 sloten we ook aan bij het platform Hart boven hard, waarin we vooral het
effect van de besparingen voor de zwaksten willen hekelen.
• Er is de inzet vanuit specifieke deskundigheid in onze projectencommissies: de leden hebben een
achtergrond in hogescholen, in Samenlevingsopbouw, algemeen welzijnswerk of OCMW’s, de sociale
economie, de minderhedensector (zie ook beoordelingselement 2), enz.
Anderzijds brengt ook Welzijnszorg haar deskundigheid in via vertegenwoordigingen in verschillende
organisaties: lokale dienstencentra, beweging.net, Samenlevingsopbouw, enz.
Voor de samenwerking met de academische wereld, zie beoordelingselement 1.

10° Het engagement van vrijwilligers en bestuurders;
Welzijnszorg wilde in de beleidsperiode 2011-2015 hun engagement ondersteunen via een aparte
strategische doelstelling. Een belangrijk doel is het bestendigen van het engagement. Een helder
organogram en heldere taken en bevoegdheden dragen daar ook toe bij.
• Op het regionale vlak is vooral het aanbod op de startavonden te vermelden. Daar wordt in eerste
instantie ook het ondersteuningsaanbod aan onze ‘trekkers’ voorgesteld. Welzijnszorg maakt ook
expliciet de keuze groepen campagnevoerders te ondersteunen, door proactief contact met hen
op te nemen en een actieonderzoek op te zetten om de noden en behoeften van niet-traditionele
campagnegroepen afdoend te kunnen beantwoorden.

• Tegelijk werkten we deze beleidsperiode aan een aangepaste plaats- en bevoegdhedenomschrijving van
alle beleids- en overlegorganen binnen Welzijnszorg. We verwijzen naar het hoofdstuk 3.2. Structuur van
de organisatie van dit beleidsplan voor een uitgebreidere beschrijving.

Verbetersuggestie:
De visitatiecommissie wil Welzijnszorg aanmoedigen het evenwicht tussen ‘professionele’ expertise
en de inbreng van vrijwilligers in de bestuursorganen te bewaken.

11° De zorg voor professionaliteit en professionalisering;
• Voor de professionele krachten halen we de keuze aan voor een personeelsbeleid gestoeld op een
competentiemanagement. De functiebeschrijvingen zijn er grotendeels; de interne overlegstructuren
werden ook aangepast. Intussen zijn de introductietrajecten voor nieuwe medewerkers verfijnd, en is het
VTO-beleid beter uitgewerkt. Die werkwijze ging in in 2014.
Ook het uitwerken van een vrijwilligersbeleid en een kennisbeleid sluit hierbij aan.
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• In 2013 werkten we aan een (visie op) vrijwilligersbeleid. Op de planningsdag van 2 december 2013
stonden we stil bij het begrip ‘vrijwilliger’ in de context van Welzijnszorg. We onderscheiden volgende
groepen:
- Beleidsvrijwilligers:
Leden Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Projectencommissie, Commissie Educatie.
In deze groep maken we onderscheid tussen enerzijds beleidsvrijwilligers en anderzijds
bestuursvrijwilligers.
- Regiovrijwilligers:
Leden van de regionale werkgroep, leden van de regionale projectencommissie, lokale spilfiguren
(trekkers)
- Secretariaatsvrijwilligers:
Vrijwilligers die op regelmatige basis logistieke of administratieve steun verlenen op het nationale of
een regionaal secretariaat.
- Achterban/actievoerders:
Elk individu dat op een bepaald moment een bepaalde actie onderneemt voor Welzijnszorg vzw.
Met het project ‘Iedereen mee tegen armoede’ (2014-2017) willen we ons vrijwilligersbeleid afstemmen
op de huidige samenleving. Aan het einde van het project willen we kunnen steunen op een netwerk van
inzetbare, gedifferentieerde, wendbare en standvastige medestanders, waarmee we de toekomst tegemoet
kunnen gaan (zie hoofdstuk 3.2.1.).

27

Op het vlak van de logistiek valt het proces om een nieuw data- en adresbeheersysteem verder te
ontwikkelen en in te zetten te vermelden als belangrijkste element.
Waar nodig, huren we expertise in om onszelf te versterken: we verwijzen naar de geplande ontwikkeling
van een nieuw laagdrempelig fondsenwervend model en de opstart van het denkproces rond een nieuw
campagneconcept. Dit is vanaf 2014 ook verankerd in de begroting.
De standpuntennota over de plaats, de functie en de doorgroeikansen van opgeleide ervaringsdeskundigen
in organisaties als de onze, wordt overgemaakt aan De Link, het opleidingsinstituut voor
ervaringsdeskundigen.

12° De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van integrale
kwaliteitszorg.
Welzijnszorg concentreert zich op het verfijnen van workflows en procedures in het kader van een aantal
herstructureringen (evaluatie campagnematerialen, procedures regionaal projectenwerk, de leidraad ‘werken
met getuigen’, ) en in het kader van nieuwe mogelijkheden
(afspraken data- en adresbeheer). Alle procedures worden
gebundeld in een aparte, voor iedereen toegankelijke map
kwaliteitsdocumentatie.
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Verantwoordelijkheden en opvolging voor de uitvoering
van het lopende beleidsplan zijn uitgetekend via het RACIsysteem. Er is ook een aangepast registratiesysteem opgezet
dat wellicht gekoppeld zal kunnen worden aan Progresscrm.
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De systematiek in de
aanpak van Welzijnszorg
is een absolute sterkte.
Ook de aandacht voor
het in kaart brengen van
effecten en de zorg voor
kwaliteit zijn groot.

3.2.		 Structuur van de organisatie
De werking van Welzijnszorg situeert zich geografisch op twee niveaus: een nationaal secretariaat,
gehuisvest in de Huidevettersstraat 126A in Brussel, en vijf regionale diensten in de provincies en Brussel.
De regionale educatieve medewerkers van Welzijnszorg vzw, de regionale educatieve medewerkers
van Welzijnsschakels vzw en de regionale diensten van de ngo Broederlijkdelen vzw delen samen de
huisvesting in de regio’s. Zij worden gezamenlijk ondersteund op administratief en logistiek vlak (vnl.
informaticaplatform, verspreidingskanalen campagnematerialen).
De werking van Welzijnszorg is gebaseerd op een samenspel van beroepskrachten en vrijwilligers, die in de
verschillende geledingen vertegenwoordigd zijn.

ALGEMENE VERGADERING

RAAD VAN BESTUUR

COMMISSIE EDUCATIE

PROJECTENCOMMISSIE

REGIONALE WERKGROEPEN

REGIONALE PROJECTENCOMMISSIES

3.2.1. 	De vrijwilligers
Uiteraard maken vrijwilligers, vaak vanuit een eigen relevante professionele ervaring, deel uit van de
Algemene Vergadering (1 à 2x per jaar) en de Raad van Bestuur van Welzijnszorg. De Raad van Bestuur komt
maandelijks samen en behandelt alle belangrijke domeinen van de werking van de organisatie.
Op het nationale niveau zijn er twee belangrijke vergaderingen waarin vrijwilligers vanuit diverse sectoren
een belangrijke inspraak hebben in de inhoudelijke werking: de Commissie Educatie die de beleidsdomeinen
sensibilisatie/educatie en campagne opvolgt, en de Projectencommissie die de projectenwerking stuurt.
Deze formule heeft niet meer dezelfde slagkracht als in het verleden. In de volgende jaren zal, mede vanuit
het project ‘Iedereen mee tegen armoede’, gezocht worden naar succesvoller methodes en structuren om
vrijwilligers te betrekken bij het nationale beleid van de organisatie.
Op het regionale niveau ligt de nadruk vooral op de regionale werkgroep Welzijnszorg. Deze werkgroepen
zijn samengesteld uit betrokken vrijwilligers en zijn voornamelijk actief op de terreinen van sensibilisatie,
educatie, actievoering, campagne, netwerking en politieke werking. Zij ‘vertalen’ het nationale beleid ter zake
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DIRECTIE
(DAGELIJKS BESTUUR)
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naar de regionale realiteit en volgen de uitvoering ervan op.
De regionale projectencommissies realiseren binnen de eigen regio de projectenselectie en –opvolging, in
uitvoering van het beleid uitgetekend op de nationale Projectencommissie.
Deze werkgroepen worden begeleid door de regionale medewerker, en verder ondersteund door een
stafmedewerker van het nationale team.
Ook hier zullen we de volgende jaren zoeken naar succesvoller methodes en structuren om vrijwilligers aan
te spreken op hun deskundigheid en zo te betrekken bij de uitbouw van onze werking..
Tot slot, maar uiteraard zeer belangrijk voor onze werking, zijn er de vele vrijwilligers die lokaal de dagelijkse
werking mee opnemen al of niet in een gestructureerd verband: rechtstreeks verbonden aan de regionale
diensten, via divers georganiseerde regionale en lokale werkgroepen of binnen hun eigen netwerken
(jeugdbewegingen, sociaal-culturele verenigingen, ngo’s enz), enz.
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In het oorspronkelijke beleidsplan 2011-2015 voorzagen we onder strategische doelstelling 3
(“Welzijnszorg slaagt erin de (vrijwillige) inzet van individuen en organisaties langerlopend te
mobiliseren voor haar acties (campagnes, …)”) het ontwikkelen van een algemeen kader en
visietekst over alle soorten vrijwilligers binnen Welzijnszorg. Dit luik werd omwille van de kleinere
toegekende enveloppe beperkt, vnl. tot de praktische aspecten van het werken met vrijwilligers:
verzekeringen, vergoedingen en dergelijke.
Doorheen de beleidsperiode 2011-2015 merkten we dat dit niet volstond.
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Welzijnszorg steunt al jaren op het engagement van vele medestanders die helpen onze boodschap
uitdragen, acties voeren en fondsen werven. De toekomst brengt echter grote uitdagingen. Onze
samenleving verandert: we kunnen niet bij de pakken blijven zitten en moeten als organisatie
mee evolueren. We zijn ons hiervan bewust en gingen na wat de veranderde context betekent
voor ons (Proces identiteit voorzien in de beleidsperiode 2011-2015 – zie ook de opmerking
visitatiecommissie: “In het streven naar meer diversiteit wordt de identiteit van de eigen organisatie
kritisch onder de loep genomen. De visitatiecommissie vindt dit bewonderenswaardig”). We startten
ook al nieuwe initiatieven (Project dialoogondersteuners i.s.m. Welzijnsschakels).
Ook het project “Iedereen mee tegen armoede” zetten we om die redenen op. De Algemene
Vergadering van Welzijnszorg keurde in maart 2014 de investering in dit project goed vanuit het
positieve saldo van 2013.
Met dit driejarige project (oktober 2014 - oktober 2017) willen we ons vrijwilligersbeleid afstemmen
op de huidige samenleving. Aan het einde van het project willen we kunnen steunen op een netwerk
van inzetbare, gedifferentieerde, wendbare en standvastige medestanders, waarmee we de
toekomst tegemoet kunnen gaan.
Vanuit een praktijkonderzoek gedurende het eerste jaar worden strategische doelstellingen
vooropgesteld en testcases geselecteerd. In het tweede jaar worden verschillende trajecten van
versterking, werving en ondersteuning getest. Het derde jaar is dan een implementatiejaar waarin
het vrijwilligersbeleid verder afgewerkt wordt.

3.2.2. 		Het beroepskader
Welzijnszorg beschikt over een beroepskader om de werking te schragen.
Het geheel wordt gecoördineerd door een nationaal directeur.
De nationale stafleden en educatieve medewerkers worden voornamelijk thematisch-functioneel ingezet.
De functionele domeinen zijn het campagnewerk, het politieke werk, fondsenwerving, educatief werk naar
jongeren, educatief werk naar middenveldorganisaties, projectenwerk en kwaliteitsopvolging. Uiteraard is er
een sterke samenwerking over deze domeinen heen, wat zich weerspiegelt in een structuur van ‘werkcellen’.
De nationale inhoudelijke medewerkers en de directeur worden ondersteund door 2
secretariaatsmedewerkers (1,3 FTE), een financieel medewerker (0,8 FTE), die tevens de
personeelsadministratie op zich neemt, en een deeltijdse directie-assistente.
De regionale educatieve medewerkers nemen regionaal een breder functiepalet op, maar worden hierbij
sterk ondersteund vanuit het nationale niveau. De regionale diensten beschikken ook over een deeltijds
eigen secretariaat en logistieke ondersteuning.
Om hierin het samenspel met de andere organisaties (Broederlijk delen en Welzijnsschakels) te
faciliteren, worden de regionale logistieke medewerkers aangestuurd vanuit een regionale coördinator
samenwerkingsverband.

• Domeingebonden zijn er werkcellen, gecoördineerd door de betrokken stafmedewerker, waarin een
aantal collega’s van het nationale team deelnemen. Sinds 2009 is in elke werkcel een regionale
medewerker betrokken.
• Maandelijks overleg:
- De stafvergadering waarop alle nationale stafleden, met directie en directie-assistent samenkomen
en de noodzakelijke uitwisseling en planning aan bod komt.
- Ook de niet-stafleden komen maandelijks samen voor overleg en briefing in de G6.
- De nationale ondersteunende personeelsleden komen ook ongeveer maandelijks samen in een
secretariaatsoverleg, waarin vooral werkafspraken gemaakt worden.
- In het staf/team is er overleg tussen de nationale stafmedewerkers en de regionale educatieve
medewerkers. In de namiddag wordt enkel met de regionale educatieve medewerkers in het
Regionaal team verder.
• De regionale logistieke medewerkers komen een viertal keer per jaar samen voor werkafspraken en
deskundigheidsbevordering.
• Alle medewerkers van Welzijnszorg (uitz. de regionale logistieke medewerkers) gaan éénmaal per jaar op
teamtweedaagse. Tijdens deze dagen nemen we de meer strategische planning van de werking onder de
loep.
• Kort voor de zomer komen alle medewerkers van Welzijnszorg samen voor een studiemoment over de
nieuwe campagne.
• Eenmaal per jaar is er een teamdag voor alle inhoudelijke personeelsleden, waarop we de planning voor
het volgende werkjaar bespreken, stofferen en vastleggen. Ook langetermijnbeleid kan op deze dag aan
bod komen.
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Er zijn verschillende overlegfora
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DIRECTEUR

COÖRDINATOR
LOGISTIEK REGIONALE
DIENSTEN SWV

DIRECTIEASSISTENT

NATIONAAL
SECRETARIAAT
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ONDERSTEUNENDE
MEDEWERKERS
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EDUCATIEVE
MEDEWERKERS

REGIONALE DIENSTEN

STAFMEDEWERKERS

REGIONALE
EDUCATIEVE
MEDEWERKERS

SECRETARIAAT EN
BOEKHOUDING

ONDERWIJS/JEUGD

CAMPAGNE/
COMMUNICATIE

LOGISTIEK

OPGELEIDE ERVARINGSDESKUNDIGE IN DE
ARMOEDE

POLITIEK

(PROJECT)MEDEWERKERS
IEDEREEN TEGEN
ARMOEDE

EDUCATIE

PROJECTMEDEWERKER DECENNIUMDOELEN 2017

BELEIDSPLANNING /
PROJECTENWERK

FONDSENWERVING

REGIONALE
LOGISTIEKE
MEDEWERKERS

3.3.		 Synthese van de ( juridische) erkennings		 en subsidiëringsvoorwaarden
Welzijnszorg is als vzw opgericht op 9 augustus 1976, op basis van een werking die startte in de vroege
jaren ’70 (laatste gepubliceerde versie statuten dateert van 12 juni 2004 – ondernemingsnummer 416 428
839 – in bijlage)
In artikel 3 van de statuten staat het doel omschreven: (…) mensen aan te zetten om armoede en
bestaansonzekerheid in Vlaanderen en Brussel uit te sluiten (…). Hiertoe zal Welzijnszorg ondermeer (…) de
rechten van de mens verdedigen en alle discriminaties (ook rassendiscriminatie) bestrijden.
In bijlage zijn ook de samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur opgenomen.
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Aangezien Welzijnszorg vzw
• al sinds de eerste beleidsperiode (2005-2010) als beweging in het sociaal-cultureel volwassenenwerk
gesubsidieerd werd, daarop gunstig geëvalueerd werd en,
• op basis van haar beleidsplan 2011-2015, ook deze tweede periode subsidies ontving als beweging
sociaal-cultureel volwassenenwerk,
• en vervolgens sinds 1 januari 2013 een erkenning heeft als beweging in het sociaal-cultureel
volwassenenwerk (decreet 6/7/12),
en haar werking voor deze beleidsperiode 2011-2015 positief geëvalueerd werd (in bijlage),
dient de vzw Welzijnszorg dit beleidsplan 2016-2020 in in het kader van haar erkenning als beweging
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
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4.

Het planningsproces
beschreven
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Het formele planningsproces startten we op de planningsdag van 2 december 2013, met alle nationale en
educatieve medewerkers van de organisatie:
• Voorlopige timing.
• Het beleidsplan 2016-2020 wordt uitgewerkt minstens tot en met de gemotiveerde operationele
doelstellingen.
• Keuze voor rondetafels als instrument om de omgevingsanalyse op te starten en eerste bespreking van
mogelijke thema’s.
Tegen de zomer 2014, na de voortgangsrapportage 2013-2014, werden de concrete modaliteiten vastgelegd
voor de werkcel beleidsplan (= stuurgroep planningsproces):
• Er is een betrokkenheid van de Raad van Bestuur via de afvaardiging van een bestuurslid (Karine
Rochtus).
• Op de vergadering van de Raad van Bestuur zelf gebeurt de bespreking voornamelijk via thematische
nota’s.
• De betrokkenheid van de regionale collega’s wordt gerealiseerd door de vaste aanwezigheid van de exregionale collega die het project ‘Iedereen mee tegen armoede’ uitvoert.
• De werkcel bestaat voor het overige uit de nationale staf.
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Het planningsproces 2016-2020 was voor Welzijnszorg al vroeg in 2013 lopende.
We werkten toen immers met een aantal processen, waarvan sommige voorzien waren in het beleidsplan
2011-2015 en andere door een veranderende context ingegeven waren:
• Identiteit van de organisatie:
sluit aan bij strategische doelstelling 4 Welzijnszorg verduidelijkt en communiceert haar eigen identiteit
en opdracht als beweging SCVW met betrekking tot de armoedebestrijding in eigen land van het
Welzijnszorg-beleidsplan 2011-2015.
- Onderzoek door IKKS m.b.t. christelijke identiteit, opgevolgd en begeleid door interne stuurgroep.
Gewenst resultaat: USP, en aanpassing missie.
- Visie op noodhulp: referentiekader en de operationalisering ervan.
Gewenst resultaat: plaats in armoedelandschap, als goededoelorganisatie, communicatie identiteit
en visie
- Ervaringsdeskundigheid in de organisatie: begripsuitklaring, visie op inzet ervan.
Gewenst resultaat: plaats van mensen in armoede in de organisatie.
• Droomstaf campagne, educatie, :
Naar aanleiding van de gelijktijdige vervanging op de staffuncties campagne en educatie is in
‘droomstaffen’ met de nationale staf gewerkt aan toekomstgerichte functieprofielen om de nieuwe
vacatures op te baseren.
Die werkvorm beviel zo goed dat die ook gebruikt is voor andere werkingsdomeinen, met name
fondsenwerving en politiek.
Gewenst resultaat: op korte termijn functieprofielen voor de vacatures; op langere termijn een eerste
sterkte-zwakteanalyse op die domeinen, uitmondend in de formulering van aspiraties (aanzetten tot
strategische keuzes).
• Concept voor het project draagvlak: in 2014 door de AV opgestart als project ‘Iedereen mee tegen
armoede’ (2014-2017). Zo’n project opzetten is op zich al een strategische keuze.
Gewenst resultaat: in de probleemstelling maar ook in de eerste fase van het project, een evaluatie van
de bestaande werking (sterkte-zwakteanalyse) en elementen voor de omgevingsanalyse.
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Een eerste vraag die de werkcel beleidsplan moest aanpakken, in juni 2014, was
Wat zijn de kritische succesfactoren opdat het beleidsplan 2016-2020 als werkinstrument gebruikt zal
(blijven) worden?
- naar het proces / de inhoud: hoe realiseren we de nodige betrokkenheid?
- naar de vorm: wat maakt het hanteerbaar?
• In antwoord op de eerste vraag, werd een matrix opgemaakt volgens de RACI-methodiek die we ook in
de opvolging van het beleidsplan 2011-2015 gebruikten, met daarin de verschillende stappen van het
beleidsplanningsproces en de mate waarin personeelsgroepen en beleidsorganen
- Daarvoor verantwoordelijkheid moeten opnemen
- Daarin geconsulteerd moeten worden
- Daarover geïnformeerd moeten worden.
Dit schema is gedurende het hele proces gevolgd.
• Het antwoord op de tweede vraag werd gegeven op de werkcel beleidsplanning van 18 mei, met de keuze
voor een matrix van doelstellingen (zie hoofdstuk 6.2.).
Het schematische overzicht van het planningsproces volgt hieronder.
Leeswijzer:
Informeren (I): via de weekberichten (digitale update aan alle personeelsleden), een aparte e-mailing of de
eerstvolgende vergadering
Survey uitgestuurd op 14/10/14 (zie hoofdstuk 5.1.) met herinnering op 23/10 + opname in het e-zine
13/10/14 + oproep in de deelnemersmapjes voor de startavonden van oktober 14.
Overzicht van de thematische besprekingen2 op de Raad van bestuur sinds voorjaar 2014:
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14 mei 2014
Uitdagingen voor het sociaal cultureel volwassenenwerk in de toekomst.
• Uiteenzetting door Liesbeth De Winter, stafmedewerker bij FOV (Federatie van Organisaties voor
volksontwikkeling).
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11 juni 2014
Project lokaal draagvlak : stand van zaken
• De kern van het project: de meerwaarde van het verbreden en versterken van het draagvlak voor
Welzijnszorg. Niet enkel het bestaande consolideren maar vooral nieuwe dynamieken ontwikkelen.
10 september 2014
Missie Welzijnszorg: actualisering
22 oktober 2014
Visienota Educatie
Project lokaal Draagvlak
• Omschrijven en benoemen van de projectdoelgroepen.
10 juni 2015
Campagnemerk
• Stand van zaken en keuzes mbt de vernieuwing van de campagnewerking.
2. M.b.t. de meer formele stappen in het beleidsplanningsproces: zie schema betrokkenheid.

Wat

Inhoud

Staf /
WcBp

WcBp

• definitief vastleggen inhouden (sprekers)
rondetafel
• kritische succesfactoren
planningsinstrumenten: definitieve versie
• vastleggen interne / externe evaluatie
• beoordeling evaluatieverslag overheid en
opmaak eventueel bezwaarschrift
• planningsproces en deelname wcBp
• proces missie
vastleggen inhoud survey monkey

25/8/14

bevragen organisatieanalyse adhv evaluatie
Bp1115 + opdracht dromen
bevraging organisatieanalyse

20/10/14 30/9/14

Lange staf / WcBp
Interne evaluatie
bevraging stakeholders:
survey monkey
rondetafeldag 25/10/14

15/9/14

Ed pers

Adm
pers

RvB

I

I

I

10/9/14

3/11/14

3/11/14

22/10/14

15/09/14 I

okt14

omgevingsanalyse / stakeholdersbevraging

25/10/14 25/10/14 25/10/14

verwerking beschikbare materiaal

2/12/14

beleidsuitdagingen /
prioriteiten
AV Welzijnszorg

ruwe eerste versie in functie van subsidieenveloppe
• motivatie verhoging subsidie-enveloppe
• stand van zaken beleidsplanningsproces +
eventuele keuzes
volgens format ontvangen in september 2014

2/12/14 – 2/12/14 – 2/12/14
5/5/15
5/5/15
18/12/14 I
I

AV Welzijnszorg

voortgangsrapport 2014-2015
• stand van zaken beleidsplanningsproces +
eventuele keuzes
Prioriteiten en strategische verfijnen beleidsuitdagingen / prioriteiten en
doelen
omzetting naar SD 1-3
Raad van Bestuur
verhaal tegen preadvies dat we ontvingen op
1 mei 2015; behandeling van dat verhaal op
1 juli 2015
beslissing minister over
dan weten we definitief met welk bedrag we
subsidie-enveloppe
de beleidsperiode 2016-2020 ingaan.
(niet alleen belangrijk ivm verhoging
enveloppe, zie “binnen de beschikbare
kredieten”)
OD met indicatoren die oa actiegebieden
Operationele doelen
omvatten
SD4 en bijhorende OD’s
RvB Welzijnszorg

Goedkeuring beleidsplan 2016-2020

AV Welzijnszorg

Goedkeuring beleidsplan 2016-2020

PC / CE Reg WG
/ PC

okt14

okt14

okt14

I

I

15/9/14

verwerking SWOT

indienen fin meervraag

AV

2/12/14

I

I
I

I

I

I

2/12/14

I

I

14/12/14 29/1/15
21/3/15
I

I

I

25/2/15

21/3/15

19/01/15
17/2/15

3/3/15

bilateraal

19/5/15, 23/6/15
16/6/,7/7
19/5/15

12/10/15 I

22/9/15

I

I

14/10/15
10/6/15

I

I

I

I

I

I

14/10/15 21/11/15

15/9/15, 13/10/15 12/10/15 12/10/15 14/10/15
22/9
22/10/15 29/10/15 29/10/15 29/10/15 29/10/15

I

18/11/15
I

I

I

I

I

21/11/15 I

I
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Raad van Bestuur

RT
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5.

Analyse van
organisatie en
context
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5.1.		 Analyse van de organisatie
5.1.1. 		Definitie interne / externe betrokkenen bij de evaluatie
Intern: organisatie-eigen, denken (zuiver) mee in functie van de organisatie
Extern: stakeholders, zijn betrokken op/bij de organisatie, maar met een zekere afstand, in de eerste plaats
vanuit een eigen persoonlijk / organisatiegebonden belang.
Voor Welzijnszorg is de overlap tussen beide groepen zeer groot. Ter illustratie:

intern
personeel
DB / RvB
organisatievrijwilligers

AV
campagnepartners
campagnegroepen
PC, CE
regionale WG en PC
…

extern
ander scvw
andere sectoren (van
armoedebestrijding)
brede publiek
schenkers
media
academici

Voor deze evaluatie voorzien we een luik zuiver intern, met personeel en Raad van Bestuur.
Alle andere groepen worden beschouwd als stakeholders en benaderd met een digitale schriftelijke
bevraging via suveymonkey.

Voor:

De leden van alle Welzijnszorgbeleidsorganen (AV, PC, CE, regionale WGn en PC’s)
Huidige en vroegere campagnepartners
Samenwerkingspartners: betrokkenen in de werkgroep campagne, ‘Decenniumdoelen 2007-2017’,
… NRV, ook de projecten die Welzijnszorg steunde de voorbije twee jaar (samenwerkers, 		
campagneprojecten)
Ander scvw en landelijke middenveldorganisaties
Andere sectoren (van armoedebestrijding)
Media
Academici
Oproep via digitale mailing 14/10/2014, om 15:53
Trekkers achterban (verantwoordelijken in lokale groepen, initiatiefnemers in scholen, )
Oproep via de regionale campagnestartavonden in oktober 2014
Brede publiek
Schenkers
…		
Oproep via website en sociale media (Facebook, Twitter)

Vorm:

Schriftelijke, digitale bevraging via Survey monkey, met de mogelijkheid anoniem in te vullen.
Met voornamelijk
Ò Meerkeuzevragen
Ò Vragen met Likert schaal (bijv. glashelder « volslagen onduidelijk; op schaal met oneven aantal
onderverdelingen)
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5.1.2. 		Externe bevraging

39

Ò Af te toe een open vraag of een kadertje voor verduidelijking/comentaar
Ò Demografische vragen = info over respondent achteraan
Ò Met mogelijkheid om in te vullen tem 29/10/2014
Inhoud:
Geef ons jouw ‘foto’ van Welzijnszorg
De wereld rondom ons verandert aan een snel tempo. Helaas lijkt het er niet makkelijker op te worden
voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Welzijnszorg vzw staat voor grote uitdagingen.
Om realistisch én ambitieus te kunnen plannen voor de volgende jaren, is een goed beeld op
‘Welzijnszorg vandaag’ een absolute voorwaarde.
Daarvoor roepen we jouw hulp in. We willen graag zoveel mogelijk ‘foto’s’ van Welzijnszorg
verzamelen via een vragenlijstje, en die samen puzzelen tot een globaal beeld. Jij, met je
betrokkenheid op armoede, sociaalcultureel werk, op Welzijnszorg, ... kan ons heel wat wijzer maken.
De hele maand oktober kan je ons jouw beeld bezorgen via www.welzijnszorg.be/nieuws-focus/
jouw-foto. Niet uitstellen! Doen!
De vragenlijst: in bijlage

De resultaten:
1. De respondenten
113 mensen hebben de bevraging ingevuld (vgl. Beleidsplan11-15: 94)
Van deze 113 hebben 92 mensen de vragen m.b.t. hun profiel ingevuld.
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51,09% is man, 48,91% is vrouw.
De jongste invuller is 22, de oudste 87.

40

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80+

totaal

8

14

16

24

20

8

2

92

8,7%

15,2%

17,4%

26,1%

21,7%

8,7%

2,2%

100%

Regio / provincie
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen
Brussel
Limburg

22,8%
20,7%
20,7%
19,6%
9,8%
6,5%

21
19
19
18
9
6

Betrokkenheid bij Welzijnszorg (meerdere antwoorden mogelijk):
mijn organisatie of ikzelf werken samen met Welzijnszorg
actief als organisatie in armoedebestrijding
ik schenk aan Welzijnszorg
actief als organisatie sociaal-cultureel werk
actief voor Welzijnszorg (acties, ...)
lid van regionale of nationale werkgroep of vergadering van Welzijnszorg
vrijwilliger voor Welzijnszorg
ontvangt als organisatie projectensteun van Welzijnszorg
ander:

43,5%
38,0%
32,6%
30,4%
28,3%
27,2%
20,7%
14,1%
15,2%

40
35
30
28
26
25
19
13
14

Bij ‘ander’: 3 Welzijnsschakels, 1 individu en 1 politieke partij.
De anderen verduidelijken hun engagement.

2.		

De antwoorden

2.1.		

Belang van armoedebestrijding

Hoe belangrijk vind je het bestrijden van armoede in Vlaanderen en Brussel?,,,,,
niet belangrijk,

minder
belangrijk,

gemiddeld,

eerder
belangrijk,

heel
belangrijk,

Rating Average

0

0

0

6

107

4,95 /5

2.2.

40
23
20
15
5
19
14
9
6
6
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Profiel van Welzijnszorg

Enerzijds vroegen we 11 uitspraken elk afzonderlijk te quoteren, en vervolgens aan te geven welke van deze
uitspraken het meest van toepassing was.
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Waarom (wel/niet)?
Dit was een open vraag, met een onbeperkt tekstvak. 109 mensen antwoordden.
De gegeven antwoorden werden bij de verwerking gequoteerd; uit één antwoord kunnen meerdere
quoteringen volgen.
Hieronder volgen gegroepeerd de reacties/quoteringen.
Rechtvaardigheid, armoede = onrecht
Schande, onaanvaardbaar
(Mens-)waardig leven
Recht zich goed te voelen
Groeiende armoede, armoede neemt niet af
Groeiende kloof arm/rijk, kloof blijft bestaan
Ongelijkheid
Rechten, mensenrechten
Armoede is ongrondwettelijk
Kansen
Solidariteit, herverdeling
Er is voldoende voor iedereen
Rationele, wetenschappelijke argumenten (Piketty)
Aanklacht, verzet
Samenleving is ‘onaf’, niet beschaafd als er armoede is
Taak middenveld = stem geven aan mensen in armoede
Clichébeelden, vooroordelen, schuldmodel bestrijden
Falend beleid
Armoede structureel bestrijden / voorkomen
Belangrijk, vanzelfsprekend
Armoede is een keuze van een maatschappij
Hulp bieden
(Inkomen boven) armoedegrens
Inclusieve samenleving
Ongelijke samenleving is niet mijn keuze
Geloof
Welzijnszorg is belangrijk in Kerk en erbuiten om problematiek aan te kaarten
Alternatieven / goede praktijken tonen
Ken Welzijnszorg niet
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2.2.1. In hoeverre vind je de volgende uitspraken van toepassing op Wzz:
(cijfer = gemiddelde waardering)
Welzijnszorg wil de samenleving bewust maken van het bestaan van armoede en de oorzaken
ervan

4,90

Welzijnszorg ondersteunt organisaties en projecten de armoede willen aanpakken

4,88

Welzijnszorg brengt armoedeproblemen in de media

4,53

Welzijnszorg helpt mensen in armoede hun rechtmatige plaats in de samenleving innemen

4,48

Welzijnszorg vormt organisaties en instellingen over (omgaan met mensen in) armoede

4,37

Welzijnszorg helpt mensen in armoede

4,31

Welzijnszorg is een campagne over armoede

4,27

Welzijnszorg is een opiniemaker over armoede in eigen land

4,27

Welzijnszorg is een goededoelorganisatie

3,98

Welzijnszorg is een politieke organisatie die concrete voorstellen bepleit bij politici en
beleidsmakers

3,28

Welzijnszorg is een vakbond voor de armen

2,88
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2.2.2.

42

Duid aan wat volgens jou het meest van toepassing is:

Welzijnszorg wil de samenleving bewust maken van het bestaan van armoede en de
oorzaken ervan

38,9%

44

Welzijnszorg ondersteunt organisaties en projecten de armoede willen aanpakken

18,6%

21

Welzijnszorg helpt mensen in armoede hun rechtmatige plaats in de samenleving
innemen

16,8%

19

Welzijnszorg is een campagne over armoede

11,5%

13

Welzijnszorg is een politieke organisatie die concrete voorstellen bepleit bij politici en
beleidsmakers

4,4%

5

Welzijnszorg helpt mensen in armoede

3,5%

4

Welzijnszorg vormt organisaties en instellingen over (omgaan met mensen in) armoede

1,8%

2

Welzijnszorg brengt armoedeproblemen in de media

1,8%

2

Welzijnszorg is een vakbond voor de armen

0,9%

1

Welzijnszorg is een goededoelorganisatie

0,9%

1

Welzijnszorg is een opiniemaker over armoede in eigen land

0,9%

1

2.2.3. Heeft Welzijnszorg volgens jou een duidelijk profiel (rol / taak) naast bijvoorbeeld de andere
organisaties actief rond armoede die eerder vermeld werden? (meerdere antwoorden mogelijk)
er zou best wat meer samenwerking mogen zijn tussen iedereen die armoede wil
bestrijden

46,9%

53

ik vind dat Welzijnszorg een duidelijke eigen taak heeft

35,4%

40

er zou best wat meer duidelijkheid mogen zijn over wie wat doet

26,5%

30

ik weet wat Welzijnszorg doet, maar niet wat sommige andere organisaties doen

23,0%

26

ik weet wie wat doet en vind de verschillen duidelijk

15,0%

17

ik kan Welzijnszorg en Welzijnsschakels niet uit elkaar houden

7,1%

8

een andere mening?

4,4%

5

voor mij zijn al deze organisaties één pot nat

1,8%

2

Drie onderscheiden ‘andere meningen’:
• Welzijnszorg en Welzijnsschakels hoeven niet ‘uit elkaar’ te gaan
• Soms is de informatie zo massief dat ze onduidelijk wordt
• De vraag is of er zoveel verschillende verenigingen nodig zijn
2.2.4.

Kan je aan een volslagen buitenstaander in twee zinnen uitleggen wat Welzijnszorg is en doet?

dat lukt me
nooit!

zal wellicht niet
lukken

eerder
twijfelend

ja, maar misschien
niet volledig

probleemloos

Rating Average

5

6

9

78

15

3,81 /5

2.2.5.

Duid aan wat volgens jou het meest van toepassing is:

Welzijnszorg bepleit meer kansen voor mensen in armoede

47,7%

52

Welzijnszorg betrekt (organisaties van) mensen in armoede bij het samenstellen van
haar campagnedossier en politieke eisen

20,2%

22

Welzijnszorg is partner van (organisaties van) mensen in armoede

18,3%

20

Welzijnszorg geeft mensen in armoede de kans om hun verhaal te vertellen

6,4%

7

Welzijnszorg vertolkt wat mensen in armoede meemaken

3,7%

4

Welzijnszorg is een middenklasse-organisatie

3,7%

4

answered question
2.3.

109

Bereik van Welzijnszorg

vooral gebaseerd op inzet van lokale vrijwilligers

42,2%

46

vergrijsd

30,3%

33

pluralistischer geworden

18,3%

20

verkleind

14,7%

16

vergroot

13,8%

15

sterk zuilgebonden gebleven

11,9%

13

sterk geprofessionaliseerd

6,4%

7

verjongd

4,6%

5

ander:

17,4%

19

answered question
Ander:
• 16 mensen geven aan daarop geen zicht te hebben
• 1 iemand stelt dat het bereik ongewijzigd is
• 1 iemand vermeldt de combinatie lokale vrijwilligers en professionele deskundigen
• 1 iemand zegt “opener maar met behoud van eigen christelijke identiteit (advent?)”

109
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Is het publiek dat zich inzet voor Welzijnszorg de voorbije jaren volgens u ...

43

2.4.

Welzijnszorg en netwerken

2.4.1.

Ligt de grootste kracht van Welzijnszorg in het bereiken van organisaties of van individuen?

individuen

vooral
indidvuen

organisaties
en individuen
evenwaardig

vooral
organisaties

organisaties

Rating
Average

Response
Count

0

7

50

48

4

3,45 /5

109

2.4.2. Scoor Welzijnszorg van 0 (helemaal niet) tot 10 (uitstekend!) als netwerkende en samenwerkende
organisatie: 8,14
2.4.3.

Hoe ervaart u Welzijnszorg in haar netwerken?

wil vooral
haar eigen
boodschap
uitdragen

werkt samen met
een beperkte kring
gelijkgestemden

kiest haar
partners
zorgvuldig

open houding

Rating Average

Response
Count

4

10

54

36

3,17 /4

104

2.4.4.

Zijn de organisaties waarmee Welzijnszorg de voorbije jaren samenwerkte:

het aantal lijkt verruimd

38,5%

42

in toenemende mate divers

30,3%

33

geen zicht op

15,6%

17

ongewijzigd gebleven

11,0%

12

het aantal lijkt afgenomen

2,8%

3

afhankelijk van het campagnethema

1,8%

2

answered question
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2.5.

44

109

De boodschap van Welzijnszorg

2.5.1. Is Welzijnszorg geloofwaardig in wat ze zegt?
helemaal
niet

eerder niet

neutraal

eerder wel

zeer zeker

Rating
Average

Response
Count

0

0

7

41

47

4,42 /5

95

2.5.2. Waarom (wel/niet)?
Dit was een open vraag, met een onbeperkt tekstvak. 53 mensen beantwoordden deze vraag, waarvan 6
negatief.
De gegeven antwoorden werden bij de verwerking gequoteerd; uit één antwoord kunnen meerdere
quoteringen volgen.
Hieronder volgen gegroepeerd de reacties/quoteringen.

Onderbouwde standpunten, campagnes
Kennis van zaken

14

Gebaseerd op ervaringsuitwisseling, dialoog

9

Campagne stemt overeen met wat in de praktijk te merken is

7

Gebaseerd op studies, feiten cijfers

6

Actuele campagnes

3

Dicht bij mensen in armoede

3

Consequent

3

Sta achter de visie, basisfilosofie

3

Welzijnszorg zet ook de stap naar beleidsmakers

2

Boodschap = goed

2

Volgehouden inspanning, jarenlange ervaring

2

Koppeling praktijk-theorie

1

Mediagericht waar nodig

1

Netwerk

1

Vernieuwd projectenbeleid

1

Professioneel

1

Open houding

1

Kritische houding

1

Participatief in regio’s

1

Geen reden waarom niet

1

Boot gekleurde armoede niet missen!

1

Door de grootschalige campagnes wordt de boodschap oppervlakkig

1

Mooie idealen, maar haalbaar?

1

Buiten de campagne is Welzijnszorg niet altijd geloofwaardig

1

Teveel top-down

1

De ruime definitie van armoede is een probleem (cijfers)

1

Personeel teveel middenklasse

1

Netwerken beter betrekken bij de ontwikkeling

1

Welzijnszorg weet het beter dan zijn vrijwilligers: wordt deze bevraging gebruikt?

1

2.5.3.

Is de boodschap van Welzijnszorg:

alleen
duidelijk voor
specialisten

duidelijk voor
echt geïnteresseerden

in grote lijnen
duidelijk voor
iedereen

duidelijk voor
iedereen

Rating Average

Response
Count

0

10

72

13

3,03 /4

95
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Gebaseerd op kennis van ‘spelers in het veld’

45

2.2.
2.6.1.

Beoordeling van Welzijnszorg door de respondent
Waarop beoordeelt u Welzijnszorg? (meerdere antwoorden mogelijk)

de inspanningen die Welzijnszorg doet om het beleid te beïnvloeden

57,9%

55

de mate waarin Welzijnszorg de mensen in de samenleving kan mobiliseren voor
armoede(bestrijding)

55,8%

53

de kwaliteit van de voorstellen en de dossiers

45,3%

43

de betrokkenheid van mensen in armoede bij de werking van Welzijnszorg

32,6%

31

de giften die Welzijnszorg kan verzamelen

17,9%

17

de bruikbaarheid van de educatieve modellen en materialen

15,8%

15

de mate waarin Welzijnszorg de pers haalt

9,5%

9

afnemende armoedecijfers

6,3%

6

een ander beoordelingscriterium?

3,2%

3

answered question

95

Ander:
• Mate waarin ook aandacht is voor inspiratie en spiritualiteit
• Spijtig dat Welzijnszorg zelf niet in contact komt met mensen in armoede. Alleen Welzijnsschakels doet dit
• De professionaliteit van het personeel / de herkenbaarheid van het campagnethema

• BELEIDSPLAN • WELZIJNSZORG VZW • 2016-2020 •

2.6.2. Waarvoor wil je Welzijnszorg een pluim geven?
Dit was een open vraag, met een onbeperkt tekstvak. 79 mensen hebben geantwoord.
De gegeven antwoorden werden bij de verwerking gequoteerd; uit één antwoord kunnen meerdere
quoteringen volgen.
Hieronder volgen gegroepeerd de reacties/quoteringen.
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(Volgehouden) inspanningen, volharding, inzet

28

Politieke dossiers, kwaliteit dossiers
Degelijkheid, kwaliteit
Inhoudelijk verantwoorde werking

12

Campagnes, campagnemachine
Armoede aanbrengen bij de mensen

8

Creatieve vertaling / aanpak
Materiaal: publieksvriendelijk, mooi, prachtig
Recente campagnebeelden

8

Netwerken: groot, pluralistisch, representatief, relevant
Partnerschappen

7

Mensen in armoede betrekken
Samenwerken met mensen in armoede en hun organisaties
Mensen in armoede versterken

6

Communicatie: duidelijk, naambekendheid
Duidelijke(r) profilering

6

Mobiliseren: zoveel mensen, alle lagen

4

Professioneel

4

Thema’s: telkens nieuwe

Moeilijke, gevoelige thema’s

4

Startavonden

3

Moed

3

Gedreven personeel en kernvrijwilligers

3

Invloed op het beleid

3

Positieve dynamiek

2

Combinatie professionelen / vrijwilligers

2

Concrete voorstellen, structurele aanpak

2

Combinatie projecten, politiek, educatie
Verschillende taken en doelstellingen

2

Liturgiemap

1

Idealen

1

Kansen creëren

1

Ruim op tijd

1

Het inzicht dat je armoede niet alleen kan bestrijden met mensen in armoede

1

Bert: dossierkennis, pen, humor

1

‘Zoveel mogelijk Belgen helpt’

1

Langetermijnplannen en -denken

1

Openheid en vernieuwing

1

‘Helaas voor niet veel’

1

Bereik brede publiek
• Verbreden
• Verjongen
• Ook vrijwilligerswerking buiten campagne
• Vrijwilligerswerking
• Nu niet overal lokaal aanwezig

13

Duidelijker focus / boodschap
• In veelheid van acties
• Te grote hoop info / materiaal
• Niet teveel subgroepen
• Stellingname tgo caritatieve armoedeaanpak

6

PR, communicatie
• 1 blok, gemeenschappelijke noemer
• Meer in de media
• Naar buiten komen
• Minder drukwerk, meer getuigen, sociale media

6
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2.6.3. Waaraan moet Welzijnszorg dringend het een en ander verbeteren?
Dit was een open vraag, met een onbeperkt tekstvak. 64 mensen antwoordden, waarvan er 12 geen
suggesties hadden.
De gegeven antwoorden werden bij de verwerking gequoteerd; uit één antwoord kunnen meerdere
quoteringen volgen.
Hieronder volgen gegroepeerd de reacties/quoteringen.
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Verduidelijken dat Welzijnszorg naast de campagne ook voortdurend een belangrijke speler is
• Wegen op politieke agenda

6

Openheid
• Tussen verschillende sectoren onderling
• Minder evidente partnerschappen geven soms resultaten
• Verruiming buiten de Kerk

6

Intern: personeelsbeleid diverser, continuïteit personeel, intern wat meer stroomlijnen, topdown in
eigen organisatie

4

Contact aangesloten organisaties veraf voor actievoerders
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Samenwerking campagnepartners uitbouwen tot op het lokale niveau
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Kenbaar maken in plaatselijke verenigingen

3

Aandacht voor gekleurde armoede / diversiteit

2

Meer financiering van bestrijden van armoede

1

Meer Welzijnsschakels en minder ‘papieren’ projecten steunen

1

Eigen vormingsaanbod

1

Zichtbaar als expertisecentrum

1

Afstemming / samenwerking

2

Katholieke stempel

2

Deskundigheid (content)

1

Linken met internationale mechanismen

1

Welzijnszorg = te braaf

1

Welzijnszorg = te klagerig, verzuurd

1

Evangelische bezieling niet verliezen

1

Startavond chaotisch

1

Financieel minder afhankelijk van subsidies en giften worden
(eigen inkomsten genereren)

1

Overwicht professionelen op vrijwilligers

1

Armoede zal nog toenemen

1

2.6.4. Omschrijf Welzijnszorg in drie tot vijf adjectieven
89 mensen antwoordden; het aantal antwoorden daalt per stapje
Overzicht van alle vermelde woorden

Overzicht van de vermelde
woorden per rangorde: zie bijlage.

5.1.3. 		Interne evaluatie
Voor:

Alle personeelsleden
DB / RvB
Organisatievrijwilligers

Vorm:

Individuele schriftelijke voorbereiding
Groepsgesprek per personeelsgroep (nationale staf, andere nationale medewerkers, regionale 		
educatieve medewerkers, regionale logistieke medewerkers) en RvB. Het overzicht van de data is 		
te vinden in de beschrijving van het planningsproces.

In een voorbereidende nota krijgen alle bevraagden de beleidsuitdagingen en -prioriteiten uit het vorige
beleidsplan 2011-2015 hertaald op een A4.
Dit deel wordt gevolgd door twee vragen:
1.

Welzijnszorg nu

Wat doen we goed?
• van wat we ons voorgenomen hadden
• wat anderen niet doen

Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?

Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan in de Waarmee houden we ons beter niet (meer) bezig,
wereld rondom ons? Waar laten we kansen liggen? en waarom?
2.
Je droom of ambitie voor Welzijnszorg in 2020
Stel je Welzijnszorg voor in 2020. Waar moeten we dan staan? Waarmee moeten we dan bezig zijn? Wat
moeten we bereikt hebben? En welke stappen moeten de volgende jaren zetten om daar te geraken?
(beperk je tot ½ A4 = 30 regels)
De individuele voorbereidingen werden verzameld en na de groepsgesprekken anoniem verwerkt.
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Inhoud:
Individuele voorbereiding
Een eerste stap in het uitwerken van plannen voor de toekomst is
a. teruggrijpen naar wat we als uitdagingen voor de voorbije jaren geformuleerd hadden
b. en kritisch kijken naar waar we nu staan.
Maar we wilden die onmiddellijk laten volgen door een tweede stap:
c. een korte beschrijving van ieders dromen – of ambitie, zo je wilt – voor Welzijnszorg tegen 2020.
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Groepsgesprek
Focus op de positieve punten en de vlucht vooruit (-> zwaktes nu omzetten in aspiraties voor de toekomst)
= SOAR
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De keuze voor deze werkwijze:
We sluiten met deze bevraging aan op al lopende processen met een uitgesproken toekomstgerichte insteek
(zie hoofdstuk 4 Het planningsproces beschreven). We wilden deze dynamiek behouden in deze evaluatie.
Dat betekent dromen en aspiraties formuleren – net zoals in de droomstaffen, zie hoofdstuk4 – veeleer dan
blijven ‘hangen’ bij wat niet goed loopt.
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De uitkomsten:
De onderstaande tekst is samengesteld uit:
• De vermeldingen in de individuele bevragingen van personeel / RvB. Deze worden voor de sterktes en
zwaktes voorafgegaan door een getal dat het aantal vermeldingen aangeeft. Op basis van deze getallen
zijn de vermeldingen in een rangorde geplaatst.
• De duimen en verbetersuggesties uit het visitatieverslag van de Vlaamse Overheid (2/10/2013) zijn
geplaatst bij de relevante vermeldingen.
• Dit alles is aangevuld (voor zover het nog niet uit de individuele bevragingen was opgenomen) met het
resultaat van de gesprekken in de verschillende personeelsgroepen en de RvB.
• Met Ò en een twee- of drieledig getal wordt verwezen naar de (top-drie) resultaten van de externe
bevraging
(zie hoofdstuk 5.2.1.).

13 Welzijnszorg staat politiek sterk, onze politieke
eisen worden bij elke campagne goed in de verf gezet.
De afgelopen jaren zijn verschillende eisen opgepikt
en/of gerealiseerd: de megafoonfunctie werkt.
We slagen erin om concrete dingen te veranderen voor
mensen in armoede. (structureel werken) Ò2.6.1.,
Ò2.6.2.
De pers en de politici lijken ons hoe langer hoe meer te
vinden als het over armoede gaat. We behouden een
goede band met de politiek en blijven een betrouwbare
partner voor het beleid.
1 Pers: er is interesse voor de visie van WZZ, zowel
in de geschreven pers als audio. We bereiken de
pers. Ò2.2.1.
We spelen kort op de bal.
1 Goed dat we ook op facebook, twitter, … van ons
laten horen
10 Mensen in armoede zijn veel meer partner
geworden. Hun inbreng is zowel in het campagneluik
als in andere domeinen uitgediept. Mensen in
armoede hebben een goede inbreng in de opbouw
van de campagne. Dialoogprocessen, valoriseren
ervaringskennis. Ò2.2.5., Ò2.5.1., Ò2.5.2.
Ook met de campagneprojecten zorgen we ervoor
dat we met een sterke campagne naar buiten
kunnen komen. Bijkomend voordeel is dat mensen zo
kennismaken met initiatieven in de eigen regio.

De beweging levert inspanningen om
ervaringsdeskundigen op alle niveaus
in de werking te betrekken.
9 We voeren sterke campagnes die goed gevoed zijn
met kennis en ervaringen van mensen in armoede.
Welzijnszorg kiest een (actueel) campagnethema
en werkt dit dan verder uit via de dialoogprocessen
met de lokale groepen. Hierdoor komt het verhaal
achter het campagnethema vanuit de basis, vanuit de
mensen die het dagelijks meemaken. De campagnes
zijn herkenbaar en duidelijk. We voeren campagne
met aantrekkelijk en aangepast (goed, doordacht,
gestoffeerd, professioneel) materiaal. Het beeld is al
enkele jaren op rij zeer sterk. Ò2.2.1., Ò2.6.2.
Campagne = spoonful of sugar

De jaarlijkse campagnes van
Welzijnszorg getuigen van creativiteit.

Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?
11 Onze communicatiestrategie en een coherent
communicatiebeleid deftig uitbouwen blijft een
gevoelig en belangrijk punt van aandacht. In het vorige
beleidsplan werd er al de nadruk gelegd op investeren
in communicatie. Die keuze is dan ook gemaakt voor
20% maar is onvoldoende indien we onszelf serieus
willen nemen op dit vlak.
Welzijnszorg communiceert over de
armoedeproblematiek hoofdzakelijk via haar jaarlijkse
campagne; andere communicatiemiddelen blijven
onderbenut, en dan is er nog het bijkomende probleem
dat we de rest van het jaar nauwelijks zichtbaar zijn;…
Ò2.6.3. We moeten meer naar buiten komen als grote
speler die heel wat kan veranderen op het gebied van
armoede. Ò2.5.2., Ò2.5.3.
Website buiten campagneperiode moet meer
vernieuwen: bezoekers haken anders vlug af.
Ondanks het verkennen (zie boven) blijven de
initiatieven rond nieuwe media en communicatie wat
in de marge van de werking
1 Zichtbaarheid in het straatbeeld tijdens de
maand december
9 Het is niet in één oogopslag duidelijk waar
Welzijnszorg voor staat – je moet het telkens
uitleggen. De unique selling proposition kan nog
beter. We zouden nog meer herkenbaar en te
onderscheiden moeten zijn tussen alle andere
armoedeorganisaties en in het landschap.
Ò2.2.3., Ò2.2.4., Ò2.2.5.
Voor veel mensen blijft Welzijnszorg eerder ‘de
organisatie die in de kerk een collecte doet’. Ik denk
dat Welzijnszorg daardoor een vrij ‘oubollig’ imago
heeft, waardoor jonge mensen niet aangesproken
worden.
1 De boodschap die we met de campagne brengen
is al 45 jaar onveranderd en te eenzijdig: “er is
een armoedeprobleem en dat geraakt maar niet
opgelost”,…
1 We moeten altijd kritisch blijven en afvragen of
we reden van bestaan hebben (het antwoord lijkt
me daar ja op), maar er dan ook voor zorgen dat we
zeker blijven bestaan en gekend zijn.
1 Campagnes met een veelvoud aan
doelstellingen, beter focussen is noodzakelijk om
de boodschap helder te maken,… Ò2.6.3.
1 Campagne te centraal plaatsen in de werking
van de organisatie: de campagne is een
communicatiemiddel
2 De dwarsverbindingen tussen de verschillende
WZZ-pijlers zijn er nog niet helemaal, maar dat
stuk heeft dan ook veel vertraging opgelopen door
personeelsverloop.
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Wat doen we goed?
• van wat we ons voorgenomen hadden
• wat anderen niet doen
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Wat doen we goed?
• van wat we ons voorgenomen hadden
• wat anderen niet doen

Welzijnszorg ontwikkelt jaarlijks een
sprekende campagne, opgebouwd uit
meerdere lagen en op verschillende
doelgroepen gericht.
1 We bereiken nog steeds veel volk op onze
startavonden – weliswaar 70 à 80% hiervan zijn
de traditionele (soms al oude) parochiemensen –
maar best wel positief te noemen is de uitbreiding
de laatste 3 jaar van jonge mensen (via e-mail uitn.
– digitale netwerking projecten/partners/…).
1 Vooroordelen over mensen in armoede
bestrijden in onze samenleving
3 Goede, uitgewerkte materialen voor
verschillende groepen zoals basisonderwijs, WZS,
…: campagne, basisonderwijs, fondsenwerving.
Ò2.6.2.
Goede materialen in divers aanbod: voorstellingen
spreken een ander publiek aan. Bezinning voor
verenigingen.

Welzijnszorg heeft een duidelijke
strategie ontwikkeld met betrekking tot
de realisatie van haar educatieve functie.
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2 De hele reorganisatie van het materiaal- en
stockbeheer en de
vernieuwing in online bestellen en leveren.
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8 De focus van Welzijnszorg is duidelijk. We weten
duidelijk waar we ons met bezig willen houden:
armoedebestrijding aan de hand van sensibilisatie,
politiek werk en projectenwerk. We hebben een
duidelijke lijn en positie in het armoedelandschap. In
vergelijking met andere (armoede)organisaties is onze
oproep voor solidariteit uniek. We dragen solidariteit
als waarde uit.Ò2.2.2.
We zijn “potentieel” een marktleider (maar gedragen
ons niet zo). Redelijk correct op de correctheidsschaal
van goede doelen.
2 Armoede onder de aandacht brengen: We
zijn sterk in het verspreiden van onze visie op
armoede en onze campagneboodschap Ò2.2.1.,
Ò2.2.2.
7 De actiemodellen (soep, mutsjes, benen, …) zijn
goed uitgewerkt, laagdrempelig en aantrekkelijk. Ze
kunnen in principe door elk publiek georganiseerd
worden en zijn ook voor iedereen toegankelijk. Maar
ze zijn vooral uitgewerkt op maat van onze bestaande
achterban.
De (ver)nieuwe(nde) initiatieven zijn inspirerend en

Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?
7 Educatie: Door de personeelsperikelen liep het de
laatste jaren heel moeilijk met het beleid rond educatie.
De kwaliteit leed eronder.
Verbetersuggestie:
De visitatiecommissie waardeert de wijze
waarop Welzijnszorg kennis ontwikkelt. De
visitatiecommissie wil Welzijnszorg, als expert
inzake de armoedeproblematiek, echter aansporen
de ontwikkelde knowhow (effectieve methodieken
en actiemodellen, kennis, ervaring, dossiers,
enz.) ruimer bekend en beschikbaar te maken. De
commissieleden menen immers dat deze knowhow
een meerwaarde is voor het werkveld en voor andere
sectoren.
7 Op intern vlak: teveel overlegorganen en –
structuren hebben. Dat stremt enorm. Het is
noodzakelijk om onze plannen goed te toetsen en te
verankeren in het werkveld, maar net daardoor zijn we
niet wendbaar genoeg, niet genoeg “kort op de bal”,
en werken onszelf soms tegen. Afspraken en ideeën
van tijdens vergaderingen worden zelden aan iemand
toebedeeld en daardoor weinig tot niet opgevolgd.
Een vergadercultuur met meer focus laten ons toe om
de vinger aan de pols te houden, en sneller vooruit te
gaan.
De structuur van de organisatie zoals ze nu is
wordt niet meer gedragen door het voltallige team;
de betrokkenheid van het voltallige team is er niet
meer…
7 Afwerken, implementeren van nieuwe lijnen: nemen
we teveel hooi op onze vork? Vooral veel veranderingen
op papier, weinig verandering in realiteit zowel intern
als extern. Het concretiseren/afronden van diverse
projecten moet gebeuren: wisselwerking regionaalnationaal (ondanks betrokkenheid WC); meerlagige
campagne, campagnemerk, referentiekader noodhulp,
CRM, functieomschrijvingen, identiteit …We volgen
nieuwe initiatieven, ideeën niet op naar impact.
7 De randvoorwaarde: zorg voor personeel. We missen
iemand met een helikopterview die alle domeinen en
personeelsleden met elkaar verbindt, begeleidt en
linken maakt. Zorgt voor veel inefficiëntie.
• Personeelswissels
• Afstand RvB – personeel
• Formele relaties binnen personeelsploeg:
onduidelijke lijnen.
• Coördinatie van de organisatie in het geheel en
meer specifiek de regionale diensten.

slaan wel aan bij een ander publiek, vb zet je benen
in voor de armen, mutsen breien. Deelnemers aan
deze activiteiten laten blijken dat ze achter de visie en
werking van Welzijnszorg staan.
6 Onze projectenwerking als steun en motor van
maatschappelijk waardevolle initiatieven: deze brengen
lokaal een positieve boodschap van solidariteit+
samenwerking. Belangrijk is ook dat we steeds een
nauwe band houden tussen de projectenwerking en de
gehele werking van Welzijnszorg.
Het projectenbeleid is uitgetekend.
De visie achter het nieuwe projectenbeleid is zeer
goed, onze persoonlijke aanpak (via bezoeken,
samenwerking in de campagne) wordt geapprecieerd.
We kunnen wel een verschil maken voor kleine
organisaties en het is een meerwaarde voor ons
draagvlak in de toekomst. Ons projectenwerk maakt
gaten in onze maatschappij zichtbaar. Ò2.2.1.,
Ò2.2.2.
De campagneprojecten zorgen er mede voor dat we
met een sterke campagne naar buiten kunnen komen
en mensen zien op die manier dat het ook in hun regio
aanwezig is. Ö 2.2.5., Ò2.5.1., Ò2.5.2.
4 Wisselwerking Welzijnszorg en Welzijnsschakels
Door die samenwerking brengen wij lokaal veel mensen
(niet in armoede) in contact met armoede, dat is
een zeer duurzame investering naar verandering in
houding tegenover kansarme mensen. We hebben een
sterke band met mensen in armoede dankzij deze
samenwerking/wisselwerking.
1 Het project lokale dialoogondersteuners
ism Welzijnsschakels is een aanpak met veel
potentieel. De uitbreiding naar het projectenwerk
van Welzijnszorg biedt wellicht nog veel extra
mogelijkheden.
3 Initiëren van nieuwe denkpistes: campagne,
educatie.
4 Traject rond noodhulp: Iets heel abstract waar
we toch stappen in kunnen zetten hebben om het
concreter te maken, op een manier waardoor het
gedragen is door heel de organisatie en vrijwilligers.
Sterke visie op armoede, structurele aanpak.
Veel aanzetten gegeven: identiteit, lokaal draagvlak,
educatie, campagne. Verdienstelijke pogingen mbt
nieuwe doelgroepen en nieuwe soorten acties.
3 We hebben een breed en divers netwerk van
partners die ons als bondgenoot in armoedebestrijding
blijven zien (projecten, welzijnsschakels,
campagnepartners, parochies, andere socioculturele
organisaties, (hoge)scholen…). We vinden dit

Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?
6 We slagen er niet in om een duidelijk standpunt in
te nemen over onze christelijke identiteit en deze te
vertalen. Hoe kunnen we een hedendaagse bezielde
organisatie zijn, die openstaat voor iedereen en
mensen niet veroordeelt? We moeten een manier
van communiceren vinden waarin christelijke
waarden verbreed worden naar andere culturen,
doelgroepen,…
Het traject met IKKS was niet het verhoopte
succesverhaal. 		

In het streven naar meer diversiteit
wordt de identiteit van de eigen
organisatie kritisch onder de loep
genomen. De visitatiecommissie vindt dit
bewonderenswaardig.
6 Ons publiek blijft toch hoofdzakelijk beperkt tot
oudere mensen die rechtstreeks betrokken zijn bij
de parochiale groepen. Het blijft moeilijk om nieuwe
doelgroepen aan te spreken. Lokale groepen zitten met
vragen hieromtrent: Hoe kunnen ze andere mensen bij
welzijnszorgactiviteiten betrekken zonder hun identiteit
uit het oog te verliezen? Welke rol kan Welzijnszorg hier
in spelen? Ò2.3., Ò2.4.1., Ò2.6.1., Ò2.6.3.
We hebben verschillende fondsenwervende modellen
MAAR vooral uitgewerkt op maat van onze bestaande
achterban.
3 We moeten nog meer vrijwilligers vinden, van
uiteenlopende leeftijden. Ons vrijwilligersbeleid
moet aangepast worden aan de actualiteit.
Vrijwilligers en mensen in armoede moeten
nog meer betrokken worden op alle
niveaus van de organisatie. We kunnen pas
volledige betrokkenheid eisen binnen bv.
Overheidsinstanties als we zelf ook aantonen dat
dit mogelijk is en een voordeel is.
Verbetersuggestie:
De visitatiecommissie wil Welzijnszorg aanmoedigen
het evenwicht tussen ‘professionele’ expertise en de
inbreng van vrijwilligers in de bestuursorganen te
bewaken.
6 Ons CRM-programma: er zijn zoveel mogelijkheden
onbenut. De lokale werkingen Welzijnszorg moeten
beter weergegeven en regelmatiger gecontroleerd/
bijgewerkt worden (regelmatig updaten).
5 Mensen in armoede mogen nog meer partner van
Welzijnszorg worden. Het is een moeilijke keuze en het
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Wat doen we goed?
• van wat we ons voorgenomen hadden
• wat anderen niet doen
belangrijk. We zijn een vaste waarde in het
middenveld; beschikken over een goede reputatie, en
veel krediet… Ò2.4.2., Ò2.4.3., Ò2.4.4.
1 Relevante allianties (bijv. Ieders Stem Telt,
‘Decenniumdoelen 2007-2017’, …)
We benutten aanleidingen tot partnerschappen.

lukt nog niet zo goed. Vooral de inschakeling van de
OED in de collegaploeg loopt moeilijk.
We vallen teveel terug op dezelfde mensen in armoede.
hoe bereiken we de meest kwetsbaren?
1 Speciale positie van WZS: als partner en (de
lokale groepen) als projecten

3 We hebben een brede expertise over verschillende
(deel-)thema’s, een breed perspectief op
armoedeproblematiek en oplossingsactoren.
Studiewerk is zeer sterk, degelijk en genuanceerd.
Ò2.5.1., Ò2.5.2., Ò2.6.1., Ò2.6.2.

5 Samenwerking: we werken heel vaak samen
met verschillende organisaties (zowel binnen als
buiten de campagne), maar slagen er moeilijk in om
de samenwerking te bestendigen. Zo slagen we er
vaak ook niet in om netwerken op te bouwen. Actief
pluralistisch netwerken dient nog beter uitgebouwd
te worden. Ons netwerk is nog te beperkt tot andere
christelijke organisaties. Ò2.4.2., Ò2.4.3., Ò2.4.4.,
Ò2.6.3.
We hebben onvoldoende geïnvesteerd in ons ruime
netwerk (door te veel te investeren in bijv. de DCD’s en
platform vormingen)
4 Er moet ook aandacht besteedt worden aan de
concurrentiepositie met andere organisaties in
het veld. Er is een betere afstemming nodig tussen
wie wat doet en wat gezamenlijk opgenomen
kan worden. We slagen er te weinig in om alle
verschillende groepen die we bereiken op één
lijn te krijgen en hen te laten samenwerken. Ook
moeten we nog meer ons ‘wagonnetje’ hangen aan
bestaande initiatieven. Ò2.2.3., Ò2.6.3.
1 Campagnepartners: We slagen onvoldoende in
het mobiliseren van de gehele organisaties: niet
enkel top, maar alle geledingen.
1 Decenniumdoelen: in de aandacht houden en
resultaten meedelen

Welzijnszorg is expert in de
armoedeproblematiek.
3 We zijn goed aanwezig in het basisonderwijs,
met sterk uitgewerkt basisonderwijsmaterialen die
leerkrachten enorm aanspreken.
2 We kunnen terugvallen op een sterke, enthousiaste
achterban,…Onze verbondenheid met het kerkelijk
publiek is eigenlijk nog altijd een grote sterkte. Ò2.3.,
Ò2.4.1., Ò2.6.1.
We mobiliseren een achterban rond armoede!
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Welzijnszorg denkt bewust en
strategisch na over het openbreken
van de klassieke achterban en het
verruimen van haar publieksbereik
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Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?

2 Tijdens de financiële crisis, die door veel
goededoelorganisaties gevoeld werd in hun
financieel resultaat, bleef Welzijnszorg overeind.
Welzijnszorg als organisatie en haar werking worden
dus duidelijk gewaardeerd door de schenkers.

De beweging heeft een
gediversifieerde inkomstenbasis en
is bijgevolg weinig afhankelijk van
overheidsmiddelen.
1 Verkennen van nieuwe doelgroepen.
Verschillende initiatieven bereiken toch een ander
publiek. Bijv. Zet je benen in, de Mutsen, onze
facebook en twitter.
1 We krijgen zeer regelmatig aanvragen tot vorming,
de feedback op gegeven vormingen is overwegend
positief, aanvragers willen soms jaarlijks vorming (“Ik
keer tevreden terug”)

3 Uitbreiden van ons aanbod materialen voor nieuwe
doelgroepen, gebruik makend van nieuwe moderne
technologie, en voor buiten de campagne. Ò2.6.3.
3 WZZ is te braaf, te soft, we laten niet voldoende onze
tanden zien, zijn niet strijdbaar genoeg;… We verkopen
onszelf niet genoeg. We zijn vaak te weinig overtuigd
van onze eigen sterktes en kracht. Soms te weinig
assertief (bijv FW-initiatieven)
3 De visie achter het nieuwe projectenbeleid is
zeer goed, onze persoonlijke aanpak (via bezoeken,
samenwerking in de campagne) wordt geapprecieerd,
maar het aantal projecten dat op onze steun beroep
doet neemt af. Terwijl we wel een verschil zouden
kunnen maken voor kleine organisaties en het een
meerwaarde is voor ons draagvlak in de toekomst.
2 We verdiepen ons te weinig in de wereld rondom ons.
We werken teveel binnenskamers, te weinig met een

Wat doen we goed?
• van wat we ons voorgenomen hadden
• wat anderen niet doen

Wat hebben we niet of onvoldoende kunnen
waarmaken?
Wat doen anderen beter?

Ons vormingsaanbod draait.

blik op wat buiten ons gezichtsveld ligt,…

1 Uitvoeren beleidsplan

2 Hoewel veel jongeren gevoelig zijn voor de
armoedeproblematiek, bereiken we hen weinig of niet.
Jongeren in middelbaar en hoger onderwijs bereiken
we te weinig, werkloze jongeren nog minder. Het zijn
dikwijls deze jongeren die een ander beeld hebben over
armoede en die de gevolgen verkeerd interpreteren.

De systematiek in de aanpak van
Welzijnszorg is een absolute sterkte.
Ook de aandacht voor het in kaart
brengen van effecten en de zorg voor
kwaliteit zijn groot.
Authenticiteit van organisatie en medewerkers

1 We slagen er niet in om onze fondsenwervende
modellen te ‘hypen’ (cfr music for life, ice bucket
challenge)
1 Actie SOS: affiches regelmatig vernieuwen + één
vaste dag invoeren: dat verhoogt de bekendmaking
bij pers en publiek. Eventueel navraag doen bij
organisatoren over tevredenheid met basispakket
SOS.
1 Ons aanbod naar secundair en hoger onderwijs
(lerarenopleiding) kan /moet uitgebreid worden
1 Er gebeuren weinig acties in de lagere scholen,
en als er gebeuren zijn het regelmatig acties zoals:
verzamelen van speelgoed of voedselpakketten. Dit
strookt niet met onze visie.

1 Diversiteit in werking, in beeld, etc… diversiteit is
meer dan mensen met en zonder armoede-ervaring.
Afkomst, religie, geen religie, etc.
Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan in de
wereld rondom ons? Waar laten we kansen liggen?
We werken vooral met de ‘traditionele’ spelers. Qua
doelgroepen en verbreding van het maatschappelijk
draagvlak blijft nog zoveel open liggen…. Er is de
uitdaging om de nieuwe deeleconomie/nieuwe
organisatievormen/de transitiebeweging te vertalen
naar mensen in armoede; een nieuw draagvlak aan te
boren
Samenwerking met burgerinitiatieven zoals ‘G1000’ of
‘Hart boven hard’…
De uitbouw van een netwerk met organisaties die
niet zo ‘armoede’-eigen zijn maar wel hun rol willen
opnemen (bv Mobiel21, Velt,…).
Ook aan te spreken: ‘vierdepijler’-initiatieven in eigen
land.

Waarmee houden we ons beter niet (meer) bezig,
en waarom?
We hebben een duidelijke lijn en positie in het
armoedelandschap. Wel blijft dit landschap in
beweging en zijn er ontegensprekelijk spanningen
aanwezig
Onze megafoonfunctie is goed, maar we moeten
opletten dat we niet overschaduwd worden door de
vele andere armoedeorganisaties.
We mogen niet te veel rekening houden met periodes /
gevoeligheden van andere NGO’s (we zijn te braaf)
We zijn sterk in netwerken uitbouwen maar deze
moet je ook onderhouden wil je je plek als organisatie
behouden. Anderzijds: niet blijven investeren in
partnerschappen die niets opleveren.
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1 Wat we niet hebben kunnen waarmaken denk ik: we
kaarten politiek sterke dossiers aan per campagne,
waardoor we beleidsmatig wat teweeg kunnen brengen.
Echter als de campagne voorbij is, wordt dit niet verder
opgevolgd
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Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan in de
wereld rondom ons? Waar laten we kansen liggen?

Waarmee houden we ons beter niet (meer) bezig,
en waarom?

De participatieprocessen die o.m. ingezet worden bij beleid
mbt inrichting van de openbare ruimte.

We hebben een breed en divers netwerk van partners
die ons als bondgenoot in armoedebestrijding blijven
zien (projecten, welzijnsschakels, campagnepartners,
parochies, andere socio culturele organisaties, (hoge)
scholen…). Dit zorgt soms wel voor tegenstrijdige
verwachtingen tav wat we wel/niet zouden moeten
doen.

Kunnen we andere religies laten aansluiting vinden bij ons
verhaal?
Ons bekendmaken bij nieuwe initiatieven die groeien
vanuit ons christelijk geloof: nieuwe geloofsgroepen, los
van parochies, los van de traditionele kerk. ‘Zinzoekers’,
alternatieve geloofsgemeenschappen.
Het vrijwillig engagement verandert. Ook dit moeten we
als iets positief aanschouwen en ons vrijwilligersbeleid
op basis van de veranderingen aanpassen: de taken en
rollen van de vrijwilligers aanvullen, verschillende soorten
vrijwilligers duidelijk definiëren.
Armoede neemt toe. De kloof tussen arm en rijk vergroot.
Armoede staat los van welke strekking ook en kan
iedereen overkomen. Acute noden. Armoede als hype. Om
geloofwaardig te zijn en te blijven is actief pluralisme geen
optie maar een vereiste.
Samenwerken met andere organisaties die bezig zijn met
armoede-bestrijding: het aantal armoedeorganisaties
blijft groeien. Ook zijn er steeds meer jongerenwerkingen
van Welzijnsschakels; we moeten hen betrekken bij onze
werking met secundaire scholen. We moeten niet altijd de
lead hebben: we mogen ons karretje hangen aan andere
organisaties (bvb artikel ivm max factuur op school en org
‘schulden op school’).
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Antwoorden bieden op de toenemende globalisering,
diversificatie, etc. Diversiteit in de samenleving
neemt toe. De sociale ongelijkheid bij nieuwkomers en
allochtonen bestrijden moet ook een belangrijker thema
worden voor Welzijnszorg, de groep armen onder deze
groep is verontrustend groot en een vormt nu al een
maatschappelijk probleem.
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De aandacht van het beleid voor armoedebestrijding
is een goede zaak (kinderarmoedefonds, …) maar de
vertaling en de effectieve uitwerking van de plannen zijn
vaak naast de kwestie of niet relevant. Hoe kunnen we
hier een rol in spelen? (niet sporadisch als de vraag komt,
maar wel pro-actief).
Armoede als hype: mensen aanspreken op een andere
manier; paternalistische reflex wegwerken.
De gewijzigde politiek-maatschappelijke situatie
biedt ook kansen voor een organisatie als Welzijnszorg.
Opportuniteit voor solidariteit? Boodschap van
herverdeling?
Problemen rondom ons in de kijker zetten en alert
blijven op “verworven rechten/situaties” : Zie ontslagen
in “beschutte” werkplaatsen : zwaksten worden eerst
ontslagen; tempo om bestellingen zo snel mogelijk uit
te voeren en dan toch de mensen daarna op technische
werkloosheid zetten; zie ook kringloopcentra, te weinig
personeel in WZC’s (bejaarden kunnen maar weinig op hun

Noodhulp, rechtstreekse armoedebestrijding met
mensen in armoede. Hier zijn reeds voldoende andere
capabele en interessante organisaties voor. Er zijn ook
organisaties zoals Welzijnszorg nodig die armoede
in het beeld brengen in de maatschappij en politiek
aankaarten.
“Winkeltje” uitbouwen
Mensen in armoede zijn een partner in
armoedebestrijding, maar zijn niet onze doelgroep: de
doelgroep van onze sensibilisatie en fondsenwerving is
de middenklasse.

Welke nieuwe mogelijkheden dienen zich aan in de
wereld rondom ons? Waar laten we kansen liggen?

Waarmee houden we ons beter niet (meer) bezig,
en waarom?

eigen ritme leven…)…
(politieke) actualiteit bv. hart boven hard.
Risico van inkrimpende middelen: Welzijnszorg heeft
een minimale afhankelijkheid van overheidsmiddelen.
Potentiële schenkerssegmenten.
Inzetten op andere vormen van info: bvb theater, boek,
… en die ook uitgebreid promoten. Nieuwe digitale
mogelijkheden benutten en zo de communicatie versterken
/ verbeteren. Optimaliseren van bestaande materialen d.m.v.
nieuwe media middelen te gebruiken bv. smart-school,
Robby-app. Multimediatoepassingen in bijv. onderwijs. Heel
het gamma aan sociale media en digitale mogelijkheden om
armoede onder de aandacht te brengen.
Een antwoord vinden op de verschillende
bevoegdheidsniveaus van beslissingen. De grote
meerderheid van de regels worden op EU niveau gemaakt.
Moet Welzijnszorg daar ook op in zetten? Ruimte in
takenpakket om ook op de Brusselse regio in te zetten qua
politieke beleidsbeïnvloeding.

De visie op geloof en het christen zijn verandert
voortdurend in onze samenleving. We moeten dit als een
kans zien om onze identiteit hierop aan te passen. We zullen
daarin onze regio speciaal aandacht aan besteden vanuit
het diaconaal platform diaconie waar we eind november
onze tweede bepalende studiedag over houden.
Meer bekendmaking van ons educatief materiaal
bij professionele hulpverleners (bv sociale dienst
gemeente+ OCMW, CAW’s, aalmoezeniers van zieken- en
rusthuizen)
De uitdaging om een structurele aanpak van armoede in het
onderwijs te realiseren
We verdiepen ons te weinig in de wereld rondom ons
Inzetten op bvb sportieve events, …: nieuwe
doelgroep
Meer en meer bedrijven zoeken manieren om toch een
maatschappelijk doel te dienen. Welzijnszorg kan hier een
rol in innemen.
De maand december met aandacht voor de armen zou van
‘ons’ (Welzijnszorg) moeten zijn.
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Maar het voorstel om met ons politiek werk, de politieke
aanpak verder door te denken op de lijn van “werkgroepen”
die nav en na afloop van een campagne de politieke eisen
verder kunnen opvolgen zijn en interessante piste, die we
zeker verder moeten uitzoeken. Voorbeeld: Dirk De Kort
(cdenv) die ons na de praatcafés uitnodigt om samen
te zoeken naar aanpak van betere dienstverlening in de
sociale huisvesting. Misschien kunnen we hier wel een
(regionale of nationale) werkgroep starten om één of enkele
doelen (cfr politieke eisen) uit te werken gedurende een
haalbare termijn (ad hoc werkgroep).
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Aspiraties
Mbt de nieuwe denkpistes rond campagne, educatie, identiteit, enz. : de conversie is waargemaakt. “We doen maar
wat”: in strategie gieten (lijn, doel, impact)
Vaker in gesprek gaan met interessante bevragers / externen.
Onze usp uitzuiveren! De ‘uniekheid’ van onze organisatie uitspelen in onze communicatie/positionering Maar met
de nieuwe campagne, de vernieuwde educatieaanpak en het project lokaal draagvlak zetten we alle zeilen bij om de
komende jaren stevig te scoren op deze terreinen.
Investering in communicatie, te vaak beschouwd als het zwakke broertje, maar dat is een fout die een organisatie
nu niet meer zou mogen maken, daardoor mis je de boot,.. Volop benutten van de mogelijkheden die nieuwe media
en technologieën ons bieden.
Welzijnszorg = dé organisatie rond armoedebestrijding. We voeren een effectieve, efficiënte communicatie
waardoor Welzijnszorg echt gekend raakt. We streven zichtbaarheid en herkenbaarheid in het straatbeeld (gekend
als goed doel) na.
Welzijnszorg wil een communicatiestrategie naar mensen in armoede die zich niet in een georganiseerd verband
bevinden (maakt dit deel uit van een communicatiestrategie naar mensen buiten organisaties?).
“Verkopen” van visie, praktijken, … door de mw: vereist technieken, assertiviteit
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Het nieuwe campagnemerk is een grote kans om WZZ op de kaart te zetten.
Beter focussen is noodzakelijk om de boodschap helder te maken. Campagne als communicatiemiddel. Overal
armoede ter sprake brengen moet voortgezet worden.
Sensibiliseren rond armoede vraagt andere levensstijl.
a. Het gaat over herverdelen.
b. Een oplossing is altijd in het voordeel van diegene die ze maakt?
Vervolgens moeten we een nieuwe invulling geven aan onze campagnegebonden materialen. (Campagne-)
boodschap Welzijnszorg omzetten in ‘goede’ acties: met een visie op structurele armoedebestrijding.
Optimaliseren van de bestaande materialen zowel naar het materiaal zelf als naar doelgroepen toe. Evaluatie
van bestaande materialen en uitwerken van nieuwe materialen. Bij de tijd / vooroplopend met materialen en
werkvormen vernieuwing en stimulansen FW-modellen: 1 vaste actiedag? (cfr koffiestop) FW-hype! Met onze
materialen en methodes inhaken om de nieuwe informatietechnologieën.
Mbt campagnewerk laten we kansen liggen. Initiatieven vanuit nationaal en/of de regio’s bij het opzetten van
gezamenlijke activiteiten kan beter/grootser. We moeten over de provinciegrenzen heen durven denken en
persgericht handelen.
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Sterkere keuzes maken waar Welzijnszorg het verschil kan maken. Meer inzetten op politiek werk. Politieke
relevantie nog laten toenemen.
Opvolging politiek werk: De politieke aanpak verder doordenken om na afloop van een campagne de politieke eisen
verder te kunnen opvolgen. Boodschap vereenvoudigen? Bijv. 1 campagne-eis.
Onze sterkte inroepen om beleid te appelleren / confronteren (zonder aspect van samenwerken te verliezen)
Volledige organisatie betrokken op actualiteit: reageren naar buiten, maar ook interne comm, …
Signalen opvangen, zichtbaar maken, aanklagen (grens tussen proj werk en pol werk)
Educatie: Door de personeelsperikelen liep het de laatste jaren heel moeilijk met het beleid rond educatie. In de
nieuwe nota van Kristien zitten echter heel veel kansen. Kwalitatief ‘er staan’ als vormingsverstrekker: volwaardig
educatiebeleid ontwikkeld en in werking.
Vorming: kansen benutten, uitgewerkt naar verschillende doelgroepen en inhouden; MAAR duidelijke keuzes
maken. Vanuit onze netwerken/partnerschappen interesse gewekt rond armoede bij onze partnerorganisaties.
Inzet regionale niveau in het educatiebeleid.
Hoe / wanneer aanwezig in SO? (3x)
Educatie over armoede zit ingebouwd in het ped HO
Aanwezigheid in HO (2x)
Mensen in armoede in de organisatie:
Onderscheid Welzijnszorg- Welzijnsschakels en de onderlinge relatie uitklaren met focus op wederzijdse
versterking
Opname van een mia in RvB

Aspiraties
Mensen in armoede “natuurlijk” aanwezig in organisatie (waar passend in profiel, ook aanwezig in vergaderingen)
Voortdurende aandacht voor mensen in armoede, ook door keuze Ijsedal, Vlaspit, hulp reg secr (startavonden),…
Ervaringskennis input: evenwicht inbrengen, herleiden tot juiste proporties (OED)
OED integraal deel vh team (is geen functie meer maar een achtergrond)
Aandacht voor armoede bij etnische minderheden, mensen zonder papieren, … in onze boodschap laten klinken
Mondiale dimensie betrekken
a. Effect van de wereld heeft ook betrekking op ons.
b. Ongelijkheid
c. Diversiteit
Op termijn zou de focus van de projectenwerking zoveel mogelijk op ondersteuning moeten liggen en niet op de
financiële steun. Projecten zijn veel sterker als ze niet afhankelijk zijn van Welzijnszorg voor steun. We zouden de
projecten sterk genoeg moeten maken om zelf op zoek te gaan naar eigen middelen.
Betekenisvolle positie mbt projectensteun (alg en mbt c-projecten)
‘Projecten’ die bij ons aankloppen door ed en pol werk uit de noodhulplogica lichten
Proactief op zoek naar nieuwe armoedebestrijders
Het beleid rond vrijwilligers: maak van je vrijwilligers ambassadeurs
Project achterban: “verbreding” (bp1115) voortzetten nieuw, duurzaam draagvlak ontwikkelen (oa via
experimenten): beleid, methoden, flexibiliteit
Dit beleid is strek gericht op detecteren, oppikken, diversifiëren. Kerkelijke roots en achterban soigneren zolang ze
er zijn.
Jongvolwassenen, werkloze jongeren als achterbansegment benaderen met een helder verhaal mét perspectief .
Jongeren / andere culturen vinden de weg naar ons (en wij naar hen).
Groepen aanspreken op hun bijdrage, vanuit hun interesse (en ook niet meer).
Segmentatie van de schenkers en fw modellen laten evolueren naar een breder publiek dan uitsluitend onze
achterban. Groepen aanspreken op hun bijdrage, vanuit hun interesse (en ook niet meer).

Organisatievoorwaarden:
interne processen en logistiek OK
heldere en efficiënte structuren
meer teamgeest (3x)
• Betrokkenheid bij totstandkoming
• Gezamenlijke bespreking
onze ‘dwarsverbindingen’ uitspelen als sterkte
samenhang tussen de verschillende poten versterken
over provinciegrenzen heen en persgericht handelen (bijv. gezamenlijke actie O&WVl, maar niet nationaal):
samenwerken
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Onze netwerken en partnerschappen:
Engagementen in platformen / netwerken zichtbaar houden in en rond de org
samenwerking met anderen, inz. armoedebestrijders
Actief pluralisme? Heeft de samenleving nood aan grijze organisaties?
a. Werken vanuit een overtuiging en deze durven benoemen.
b. We zijn te weinig steen in de schoen.
c. Coöperatief = we willen de weg samen afleggen.
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5.1.4. 		Samenvattend

Sterktes (belangrijkst tot minder belangrijk)

Zwaktes (belangrijkst tot minder belangrijk)

S1

Z1

Communicatiestrategie
rest jaar tov campagne
heldere boodschap?

Z2
Z3
Z4

Educatie
Teveel overlegorganen en –structuren
Afwerken en implementeren

S2
S3

S4
S5
S6

S7
S8
S9
S10
S11
S12
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S13
S14
S15
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Politiek werk
+ weerslag in de pers
Mensen in armoede betrekken
Campagnes
bereik startavonden
sterke materialen
+ vernieuwing verspreiding
Focus Welzijnszorg
Actiemodellen: voor elk wat wils
Projectenwerking
visie
campagneprojecten
Wisselwerking Welzijnszorg-Welzijnsschakels
Initiëren nieuwe denkpistes
= kritische zin
Netwerk
Expertise
Aanwezigheid basisonderwijs
Achterban
+ behoud schenkers
+ nieuwe doelgroepen verkennen
Vorming/educatie
Beleidsplan uitvoeren
Authenticiteit

Z5
Z6
Z7

Zorg voor het personeel
Christelijke identiteit
Achterban
+ hun plaats in de organisatie
Z8 CRM
Z9 Mensen in armoede
OED
dubbele rol Welzijnsschakels
Z10 Netwerk
Z11 Materialen
nieuwe doelgroepen
nieuwe technologie
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
Z19

Te braaf, te soft
Aantal gesteunde projecten daalt
De wereld rondom volgen
Jongeren
FW hypen
Secundair en hoger onderwijs + visie
Opvolgen politieke eisen
Diversiteit

Opportuniteiten gegroepeerd
achterban

nieuwe deeleconomie
transitiebeweging
burgerinitiatieven
‘vierdepijler’
participatieprocessen
andere religies
nieuwe geloofsgroepen, zinzoekers
veranderende vrijwillig engagement
armoede kan iedereen overkomen
armoede als hype
diversiteit in de samenleving neemt toe
pol-maatsch situatie: opportuniteit voor solidariteit
professionele hulpverleners, onderwijs
deelnemers sportieve events

bedrijven: matschappelijk doel dienen

netwerk

actief pluralisme
het aantal organisaties bezig met armoede blijft groeien
jongerenwerkingen Welzijnsschakels
regionaal platform diaconie
professionele hulpverleners, onderwijs

politiek

actualiteit in sociale economie, zorgsector, …
hart boven hard
verschillende bevoegdheidsniveaus politiek; EU
opvolging pol eisen in adhoc-werkgroepen

inhoud

diversiteit in de samenleving neemt toe
sociale ongelijkheid nieuwkomers / allochtonen
aandacht van het beleid voor armoedebestrijding
pol-maatsch situatie: opportuniteit voor solidariteit
boodschap van herverdeling?
regionaal platform diaconie

methodes

andere vormen van info: theater, boek, …
nieuwe media – multimedia

financieel

overheidsmiddelen
potentiële schenkerssegmenten
bedrijven: matschappelijk doel dienen
december is van ons

A1

Denkpistes strategisch uitwerken

Z4

A2

USP uitzuiveren
in gesprek gaan met interessante bevragers

S4, Z1, Onetwerk

A3

Investeren in communicatie

Z1

A4

Campagnemerk

S3 vs. Z1

A5

Andere levensstijl

Oinhoud

A6

Materialen

S3, S5, Z11, Omethodes

A7

Opvolging politiek werk

S1, Z18, Opolitiek

A8

Educatie

Z2, S13, O armoede als hype

A9

Aanwezigheid in onderwijs

S11, Z17

A10 Mensen in armoede in de organisatie

S2, S7, Z9

A11 Etnische minderheden, MZP
mondiale dimensie

Oinhoud, Z14, Z19

A12 Focus projectenwerk

S6, Z13

A13 Vrijwilligersbeleid
project achterban

S12, Z10, Z15

A14 Schenkers en FW-modellen

S12, Z15

A15 Netwerken en partnerschappen

S9, Z10, (Z15

A16 Organisatievoorwaarden

Z4, Z5, Z7, Z8
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Aspiraties gelinkt
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5.2.		 Analyse van de context
5.2.1. 		Demografie
De bevolking van het Vlaamse Gewest groeit al geruime tijd aan. Daarbij is recent een groeiversnelling
zichtbaar, wat vooral toegeschreven moet worden aan een versterkte immigratie vanuit het buitenland
sinds het begin van de 21ste eeuw (vanaf 2001) en een verhoogde nataliteit (vanaf 2003). Vier van de vijf
grootste Vlaamse steden vertonen ook een bovenmatige bevolkingsgroei in de periode tussen 2002 en 2012:
Antwerpen, Gent en Leuven, en Mechelen.
Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is van de Belgische gewesten koploper qua bevolkingsgroei, vooral
ingevolge een sterke instroom vanuit het buitenland.
De vergrijzing van de bevolking zet zich door. Tegen 2030 zal een kwart van de bevolking in Vlaanderen
ouder zijn dan vijfenzestig jaar (nu 18%) en 6% zelfs ouder dan tachtig jaar (nu 5%).
Het aandeel van de min 15-jarigen stagneert (16 à 17%). Er wordt verwacht dat binnen Vlaanderen
de leeftijdsgroep van de min 15-jarigen in de komende jaren sterker vertegenwoordigd zal zijn in de
centrumsteden, vooral in Antwerpen, Gent en Mechelen.
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Al geruime tijd stellen we een verdunning van de private huishoudens vast en daarmee verbonden, een
stijgend aandeel alleenwonenden in de bevolking. Vooral in de grotere steden treffen we vandaag heel wat
kleine huishoudens en alleenwonenden aan. Dat er steeds meer alleenstaanden zijn, heeft te maken met de
vergrijzing van de bevolking en toegenomen echtscheidingskans op hogere leeftijden – naast echtscheiding
in het algemeen.
Een en ander leidt er ook toe dat de kinderen in meer diverse gezinsvormen opgroeien.
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De bevolking verkleurt en diversifieert in toenemende mate. De verkleuring van de bevolking gaat hand in
hand met de globalisering en internationale migratiestromen. Op dit moment heeft al 7,1% van de bevolking
in het Vlaamse Gewest een vreemde nationaliteit. Als we breder kijken naar de bevolking van ‘vreemde
herkomst’, komen we uit op 15% en zelfs 25% in de jongste bevolkingsgroep van de 0-5-jarigen. Ook voor
de komende jaren wordt een aanhoudende netto-inwijking uit het buitenland verwacht. De steden zijn
aantrekkingspolen voor nieuwkomers en tegelijk verhuizen Belgen naar de randgemeenten, waardoor de
verkleuring van de steden wordt versterkt.
De bevolking wordt superdivers, niet alleen naar aantal nationaliteiten, maar ook naar taal, cultuur, waarden
en religie.

Ò De vergrijzing van de bevolking zet zich door.
Ò De bevolking verkleurt en diversifieert in toenemende mate.

5.2.2. 		Armoede en armoedebestrijding
Armoede in eigen land
Terwijl de leefsituatie van de gemiddelde Vlaming op de meeste levensdomeinen relatief goed is, zijn er
over alle levensdomeinen heen belangrijke sociale verschillen. Het armoederisico ligt beduidend hoger bij
ouderen, alleenstaanden, eenoudergezinnen, werklozen en niet-actieven, gezinnen waar niemand werkt of
waar slechts beperkt wordt gewerkt, laaggeschoolden, personen met een functiebeperking, huurders en
vreemdelingen van buiten de EU. Bij de ouderen en de vreemdelingen van buiten de EU scoort Vlaanderen
opvallend minder goed dan de EU-landen.

Het armoederisicopercentage is in Vlaanderen de laatste decennia vrij stabiel gebleven. Het aandeel
personen in armoede in Vlaanderen is tijdens de voorbije decennia dus niet opvallend gedaald, ondanks de
duidelijke toename van de welvaart. Maar ondanks de economische crisis zijn het armoederisicopercentage
en de inkomensongelijkheid in Vlaanderen recentelijk ook niet opvallend gestegen. Maar de economische
crisis heeft voor bepaalde groepen en op bepaalde aspecten van de inkomenssituatie een duidelijke impact
gehad. Dat blijkt onder meer uit de cijfers over sociale bijstandsuitkeringen, betalingsachterstand en
energiearmoede.
15,3% van de Belgen is arm; in Vlaanderen is dat 9,8%, in Brussel loopt dit op tot 25 à 40%.3 De cijfers
over de armoede in België blijven al enkele jaren stabiel. Nieuwe analyses brengen aan het licht dat het
niet altijd dezelfde mensen zijn die in armoede leven. Over een periode van vier jaren was 27,8% van de
Belgen arm (cijfers voor de inkomensjaren 2006-2009). 15,4% daarvan was gedurende 1 of 2 jaar arm.
12,4% was gedurende drie of vier jaar arm. Armoede treft meer Belgen dan gedacht, maar voor korte
duur. Een meerderheid kan dus relatief snel terug de eindjes aan elkaar knopen. Hooggeschoolden,
studenten en werknemers kunnen sneller uit de armoede ontsnappen dan laaggeschoolden, werklozen en
gepensioneerden.
De helft van de personen met een inkomen onder de armoederisicodrempel in Vlaanderen leeft in langdurige
armoede(inkomen onder de armoederisicodrempel in minstens drie van de laatste vier jaar). Het aandeel
van de langdurige armoede in de totale armoede ligt iets hoger in Vlaanderen dan in de best presterende
EU-landen. Vlaanderen schuift op naar de groep EU-landen waar het risico om in armoede terecht te komen
relatief laag is, maar tegelijk de kans om weer uit de armoede te raken ook laag is.

Vooral personen van niet-Europese herkomst halen twee- tot viermaal de cijfers van de Belgische gemiddelde
inkomensarmoede.
Meer specifiek naar herkomst, 33 procent van de mensen van Turkse origine vertoeft onder de grens van het
risico op inkomensarmoede. Bij mensen van Marokkaanse herkomst loopt dit percentage op tot 54 procent.
Ook op domeinen als huisvesting, werkintensiviteit, gezondheid en opleidingsniveau blijken personen van
buitenlandse herkomst gedepriveerd. 16 procent van mensen geboren in België zijn cumulatief gedepriveerd.
Mensen van niet-Europese herkomst daarentegen, met de Belgische nationaliteit (45 procent) en zeker
zonder de Belgische nationaliteit (66 procent), hebben het grootste risico gedepriveerd te zijn op meerdere
dimensies. Ook binnen elk domein hinken mensen van niet-Europese herkomst achterop .
Onderzoek leert dat het na verloop van tijd steeds moeilijker wordt om uit armoede te ontsnappen.
Bovendien is het risico groter om ooit terug in armoede te belanden, wanneer men een eerdere armoedeervaring achter de rug heeft. Als de definitie wordt verruimd naar de groep personen die zowel in 2009, als
in minstens twee van de drie jaren daarvoor arm waren, dan blijkt 9% van de Belgen in persistente armoede
te leven, in Vlaanderen is dit 7.2% en nam dit sterk toe de voorbije jaren. Daarbij valt op dat 65-plussers en
gepensioneerden duidelijk oververtegenwoordigd zijn in de groep persistent armen. Het hebben van een

3. Omwille van de steekproef in de EU-Silc enquête is een meer correcte schatting niet mogelijk.
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Hoewel de armoede in ons land grotendeels stabiel bleef doorheen de jaren, nam de kinderarmoede
significant toe van 15,3% in 2005 naar 18,7% in 2010. In Vlaanderen ligt het cijfer op 10,4% en blijft stabiel,
hoewel het aantal kinderen geboren in een kansarm gezin het jongste decennium verdubbelde. Veel
Belgische kinderen blijken te leven in een gezin waar bijna niemand werkt (oftewel werk-arm is, met
werkintensiteit lager dan 55 procent. Een andere verklaring moet wellicht worden gezocht in migratie: de
groep kinderen uit migratie groeit. De werkloosheid in deze migratie gezinnen met kinderen is hoog.
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hoger diploma en een (fulltime) job beschermt tegen armoede: het verlaagt de kans om in armoede te
stromen en verhoogt de kans om weer uit te stromen.
In Europa wordt binnen de EU2020-strategie gesproken over het ‘risico op armoede of sociale uitsluiting’
(AROPE – At risk of poverty and social exclusion), wat breder is dan het armoederisico (AROP – At risk
of poverty: een inkomen onder 60% van het mediaaninkomen)). Het gaat om het aantal mensen dat een
armoederisico heeft en/of ernstig materieel gedepriveerd is en/of leeft in een gezin met een zeer lage
werkintensiteit (lager dan 0,2). De evolutie van het aandeel personen dat leeft in een huishouden met zeer
lage werkintensiteit baart zorgen: tussen 2008 en 2011 nam het in België toe van 11,7% naar 13,7%.
De voorbije jaren was er sprake van een toenemende polarisatie op de arbeidsmarkt. Het aandeel werkrijke
gezinnen (waar alle leden op actieve leeftijd een betaalde baan hebben) nam tussen 1994 en 2010
significant toe, terwijl werk-arme gezinnen (waarvan slechts een klein aandeel van het arbeidspotentieel
wordt ingezet) in veel mindere mate deel hadden in de tewerkstellingsgroei. Bovendien is de werkintensiteit
van gezinnen sterk sociaal gelaagd. Werk-arme gezinnen hebben een zwak sociaal profiel: het gaat vooral
om werklozen, arbeidsongeschikten en nieuwkomers. Dat hangt samen met ongelijke kansen op de
arbeidsmarkt, gezinsverdunning en de verschillende snelheid waarop de vrouwenemancipatie zich voltrekt.
Laaggeschoolde vrouwen en allochtone vrouwen volgen het economische verzelfstandigingsproces met
vertraging.
De polarisatie op de arbeidsmarkt gaat gepaard met een groeiende discrepantie tussen de levensstandaard
van werkrijke gezinnen en die van werk-arme gezinnen. Het armoederisico van personen (18-59 jaar) die
leven in zeer werk-arme gezinnen (werkintensiteit tussen 0 en 0,2) nam in ons land in de periode 20042011 (inkomensdata 2003-2010) toe van 45,6% tot 56,4%, terwijl het armoederisico van personen in zeer
werkrijke gezinnen (werkintensiteit tussen 0,85 en 1) gelijk bleef (2,2%).
De polarisatie heeft ook gevolgen voor de kinderarmoede. veel Belgische kinderen leven in een gezin dat zeer
werk-arm is en zij worden in België meer dan elders geconfronteerd met een hoog armoederisico.
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De Koning Boudewijnstichting maakte een vergelijking tussen Regio Brussel hoofdstad, Vlaanderen, Wallonië
en België. Dit levert inzake risicograad op armoede het volgende resultaat op. 		
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Het aantal kinderen en jongeren dat in België onder de armoedegrens leeft, wordt almaar groter, wordt ook
benadrukt in een publicatie van de Koning Boudewijnstichting.

De cijfers over armoede zijn alarmerend
Risicograad op armoede 2011 (Bron: EU-SILC-DGSIE)
Voor de groep 0-15 jaar,
Risicograad op armoede
bedraagt de risicograad op
Regio Brussel
Vlaanderen Wallonië
armoede 18,5%, maar er zijn
hoofdstad
sterke verschillen tussen
Totoaal 33,7 (27,2-40,2)
9,8
19,2
de regio’s. De risicograad
0-15
41,7
(31,2-52,2)
10,3
24,1
op armoede voor deze
16-24 40,9 (29,3-52,5)
6,4
21,9
leeftijdsgroep in het Brussels
25-49 31,5 (24,6-38,3)
7,9
15,8
Gewest wordt geschat op
ongeveer 40%.
50-64 29,2 (21,2-37,1)
7,4
16,1
65+
26,8 (4,6-49,0)
18,1
22,6

België
15,3
18,5
15,3
13,1
12,1
20,2

Daarbij is er een duidelijke band tussen armoede en migratie: de armoede-index bedraagt 4,4 procent in
gezinnen waar de moeder van Belgische herkomst is en 26,3 procent in gezinnen met een moeder van nietBelgische oorsprong (zie verder armoede bij etnisch-culturele minderheden).
De goede tot uitstekende gemiddelde prestaties van de Vlaamse kinderen in het onderwijs verbergen een
relatief grote en hardnekkige sociale ongelijkheid. De verschillen tussen de sterkste en de zwakste leerlingen
zijn in Vlaanderen groter dan elders. Vooral leerlingen van vreemde herkomst en anderstalige leerlingen doen
het in Vlaanderen relatief minder goed.
Die onderwijsongelijkheid heeft gevolgen op tal van andere levensdomeinen. Een beperkte scholing
beïnvloedt in de eerste plaats in sterke mate iemands kansen op de arbeidsmarkt.
De zwakkere inkomenspositie van de bovenvermelde groepen leidt ertoe dat hun woonsituatie minder
rooskleurig is dan die van de gemiddelde Vlaming. De woningkwaliteit is lager bij huurders dan bij eigenaars,
lager in de laagste inkomensgroepen dan in de hogere inkomensklassen. Door de relatief beperkte omvang
van de sociale huursector zijn de kwetsbare groepen aangewezen op de private huurmarkt of zelfs
op ‘noodkoop’ (aankoop van een woning in slechte staat omdat men moeilijk op de private huurmarkt
terechtkan). Private huurders zijn voor kwaliteit en betaalbaarheid veel minder goed af dan de eigenaars.
Toch zet de overheid vooral in op eigenaarsondersteuning.
Er is een opvallende sociale kloof wat betreft gezondheid en gezondheidsbeleving tussen de gemiddelde
burger in ons land en mensen in armoede.
Schaarste veroorzaakt tunnelvisie en beperkt ons denkvermogen. Voor mensen in armoede is de uitdaging
geld beheren. Dit is hun focus. Andere zaken zijn niet meer belangrijk. Deze focus heeft een effect op hun
beslissingen, want de dringende zaken moeten eerst verholpen worden, dus nemen mensen in armoede
heel kortzichtige beslissingen. Er wordt geen rekening gehouden met de gevolgen van een beslissing.

Armoede en sociale uitsluiting zijn geografisch niet gelijkmatig gespreid over Vlaanderen. Analyse van
administratieve gegevens maakt duidelijk dat de hoogste armoedepercentages gemeten worden in de
meest dichtbebouwde stedelijke gebieden. Tegelijk blijkt ook dat de armoede en sociale achterstelling op het
platteland hoger liggen dan in de meer bevolkte niet-stedelijke gebieden.
Tegenover de periode vóór 2008 is het aandeel personen dat leeft in een huishouden dat zelf aangeeft (zeer)
moeilijk rond te komen, opvallend gestegen. Meer algemeen ging de positie van gezinnen die aangewezen
zijn op sociale uitkeringen, er de voorbije decennia op achteruit.
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Ook maatschappelijke participatie is niet gelijk gespreid over de samenleving: hoogopgeleiden participeren
meer in verenigingen dan laagopgeleiden. Die tendens is aanwezig in alle landen. Op het vlak van intensiteit
en kwaliteit van de sociale contacten zijn de verschillen naar opleidingsniveau minder uitgesproken.

65

Ò Hoewel de armoede in ons land vrij stabiel blijft, treft armoede meer mensen dan gedacht, maar
voor korte duur. Het risico op armoede of sociale uitsluiting neemt toe.
Ò Het aandeel van langdurige armoede in de armoede ligt vrij hoog. De kans om uit armoede te
geraken is in ons land laag.
Ò Het aantal kinderen dat in (gezinnen in) armoede opgroeit, neemt significant toe. Tegelijkertijd
zijn ouderen oververtegenwoordigd in de groep persistente armen. Armoede bij ‘mensen van
niet-Europese herkomst’ is alarmerend hoog. Enz.
Ò Het beeld van de man/vrouw in armoede is heel divers en aan evoluties onderhevig. Armoede
heeft overigens te maken met alle domeinen van het leven: onderwijs, wonen, inkomen en
tewerkstelling, gezondheid, woonplaats, participatie,
Ò Armoede als armoede benoemen ligt moeilijk volgens de etnisch-culturele verenigingen. Witte
armoedeorganisaties verenigen zich specifiek rond het thema armoede, dat is niet zo voor
etnisch-culturele verenigingen. Daardoor is samenwerken met organisaties zoals Welzijnszorg
die expliciet rond armoede werken, nog niet vanzelfsprekend. Maar er is meer. ‘Witte
organisaties’ laten vaak ook na om een echte vertrouwensband op te bouwen met de etnischculturele verenigingen, bijvoorbeeld door eerst hun trekkersfiguren te ontmoeten.

Armoede aanpakken
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Björn Anseeuw (Vlaams Parlement, NVA)4: Het doel moet zijn iedereen te betrekken bij de
maatschappij; niet iedereen heeft gelijke kansen en we mogen niet voorbij gaan aan het individuele
en de kwetsbaarheid. Tegelijk moeten we mensen ook verantwoordelijkheid geven maar dat is
inderdaad niet voor iedereen evident. De twee kunnen samen gaan.
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Bart Van Bouchaute (OASeS en Arteveldehogeschool): Armoede is er altijd maar de manier waarop
je ermee omgaat verschilt wel degelijk tussen links en rechts; mogelijke oplossingen verschillen
naargelang hoe je naar de wereld kijkt.
Bijvoorbeeld, er zit momenteel, na deze bankencrisis geen enkele bankier in de bak. Tijdens de grote
depressie in de jaren ‘30 zaten ze wel in de gevangenis. Want ze vertoonden crimineel gedrag.
Nu benoemen we criminalisering enkel ‘naar beneden’. Mensen in kwetsbare posities pakken we
heel hard aan. Zogenaamde fraudeurs (witteboordencriminaliteit) worden zacht behandeld. Dat is
zeer problematisch.

De welvaartsstaat staat onder druk. De vergrijzing, de financiële en economische crisis en het beperkte
budget kunnen leiden tot een verdere inperking van rechten. Sociale risico’s zijn niet gelijk verspreid over de
samenleving en het besef daarvan bij brede lagen van de bevolking zou er toe kunnen leiden dat men niet
langer bereid is om bij te dragen tot het systeem.

4

Deze kaderstukjes zijn citaten uit de Rondetafels Omgevingsanalyse die Welzijnszorg organiseerde op 25 oktober
2014.

Björn Anseeuw vraagt zich af: Hoe komt het dat er zo weinig draagvlak is voor armoedebestrijding?
Transparantie/openheid in beheer van middelen is nodig in deze. Men moet het gevoel krijgen dat
de middelen goed besteed worden: armoedebestrijders en beleid moeten zich ook verplaatsen in
situatie van ‘rijkere’ mensen die de herverdeling kunnen waarmaken. Transparantie in beheer en
besteding van die middelen is nodig om een draagvlak te kunnen behouden/opbouwen.

Andreas Tirez (denktank Liberales): Het onderschatten van de rol van toeval heeft negatieve effecten
voor diegene die pech heeft; je kiest bijvoorbeeld niet de plaats waar je geboren wordt. De kansen zijn
dan te ongelijk om je talenten te ontwikkelen. Je moet dan immers beter zijn dan de anderen, goed
genoeg is niet voldoende. Hij stelt: Voldoende kansen is niet genoeg, wel gelijke kansen.

Belangrijke auteurs (Piketty, Atkinson) waarschuwen ervoor armoedebestrijding te concentreren op de
onderkant van de samenleving. Een samenleving met een grote ongelijkheid is immers gevaarlijk. De politiek
kan inspelen op het gezond eigenbelang van mensen om de aanpak van die ongelijkheid te legitimeren. De
Vlaming ligt, volgens recent onderzoek, overigens wakker van die grote ongelijkheid. Daarenboven moeten er
maatregelen genomen worden die ingrijpen op de structuren van ons maatschappelijk bestel.
Recente besparingsmaatregelen volgen deze redenering niet. Becijferaars uit het middenveld en de media
maken eerder gewag van een ‘omgekeerde solidariteit’, waarbij de besparingen procentueel groter zijn aan de
onderkant van de inkomensladder. En daarenboven te sterk beperkt worden tot inkomens uit arbeid / sociale
zekerheid / bijstand.
Sociale correcties van besparingsmaatregelen blijven te vaak uit.

Jan Renders (Vlaams Welzijnsverbond): Het dominante discours met betrekking tot de individuele
verantwoordelijkheid neemt sterk toe.

De versnelde degressiviteit van werkloosheidsuitkeringen is hiervan een illustratie.
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De vraag naar het vormgeven van solidariteit en herverdeling gaat gepaard met minstens drie
spanningsvelden.
Ten eerste: moet het sociaal beleid investeren of herverdelen? Sociale investering als beleidsparadigma
maakt opgang. De achterliggende gedachte is dat men investeert in mensen en er een return tegenover dient
te staan. Het grijpt in op het individuele niveau voor het voorkomen van armoede. Het draagvlak hiervoor kan
dan wel groot zijn, maar deze strategie leidt niet tot structurele armoedebestrijding omdat de structuren van
ons sociaaleconomische systeem ongemoeid worden gelaten.
Ten tweede: moet solidariteit indirect (via de welvaartsstaat) of direct (via privaat initiatief) worden
georganiseerd? Mensen zouden vervreemd zijn geraakt van solidariteit omdat herverdeling verloopt via
de welvaartsstaat. Solidariteit zou haar uiting moeten vinden in innovatieve particuliere initiatieven en
ervaringen waarin mensen zelf kiezen met wie en hoe ze solidair zijn. Dergelijk pleidooi roept vragen op, niet
in het minst of dit geen terugkeer naar liefdadigheid inhoudt.
Ten derde: moet sociaal beleid universeel dan wel selectief worden ingezet? Selectief sociaal beleid kan
doorgaans rekenen op een kleiner draagvlak (minder mensen hebben er belang bij), maar blijkt cruciaal te
zijn in haar combinatie met een universeel beleid om armoede duurzaam te bestrijden.
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Maar ‘structurele’ armoedebestrijding verwijst vandaag volgens sommigen niet (meer) naar
maatschappelijke structuren (van ongelijkheid) maar naar het aanhoudende probleem van mensen die
niet deelnemen aan het economisch proces. Armoede is een psychosociaal probleem geworden is waarbij
de nadruk hoe langer hoe meer ligt op de ‘binnenkant’ van armoede. Armoedebestrijding wordt herleid tot
het creëren van de randvoorwaarden die het mogelijk moeten maken dat armen zelf hun kwetsbaarheid
omzetten in psychologisch kapitaal en vervolgens zelf aan de slag gaan om hun armoedesituatie om
te buigen. De pedagogische relatie tot de armen wordt dan een vorm van ‘activerende onthouding’ ter
ondersteuning van een persoonlijk proces van armoedebestrijding.
Ook de overheid gaat die kant op. “Wat hier meespeelt – sowieso op Vlaams niveau, misschien iets minder
op federaal niveau – is dat de samenleving wordt verdeeld in zuivere en onzuivere mensen. Het idee ‘wij
werken en betalen en jullie profiteren’, is steeds meer aanwezig onder de bevolking. De neiging bestaat om
geen gebruik te maken van feiten en kennis, maar individuele gevallen te veralgemenen en te stigmatiseren,
zoals mensen die een sociale woning betrekken te bestempelen als profiteurs.” Jan Vranken in De Wereld
Morgen 17/10/14

Bart Van Bouchaute: Armoedeverenigingen hier en nu werken zelf actief mee aan het probleem:
het talentenverhaal is dominant aanwezig. Als iedereen zijn talenten ontplooit, krijgt iedereen
automatisch zijn plaats. Dat zorgt ideologisch voor reproductie: ‘je hebt niet het aangeboren talent’,
met andere woorden: het ligt aan jezelf. Dit zorgt voor afbouw van de sociale bescherming.
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Professor Bea Cantillon (hoofd CSB) stelt vast dat onze sociale bescherming minder sociaal en beschermend
geworden is. Het Jaarboek armoede en Sociale Uitsluiting van Oases (UA) bevat wetenschappelijk onderzoek
met een beleidsgericht luik. De vraag, bijvoorbeeld, wat we gaan doen als kinderbijslag naar Vlaanderen
komt. Andere keuzes dan de huidige zouden onmiddellijk effect kunnen hebben op het verminderen van de
armoede. Ideologie is belangrijker dat wetenschappelijk aangetoonde effecten.
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Eric Nysmans (Welzijnszorg Kempen): Het is een ideologisch verhaal. Ook in de gehandicaptensector
kennen ze het rugzakkenmodel (PAB). Nu gaat men dit veralgemenen. Bij de gehandicapten is de
grootste groep mensen met een mentale handicap. Zij hebben vaak ook een beperkt netwerk. Zij zijn
niet gebaat met dit model, kunnen die rugzak niet zelf beheren. We moeten hiervoor systemen gaan
ontwikkelen. Ik zie hier geen nieuwe sociale beweging rond ontstaan. Dit maakt me bezorgd. Hier
moeten we op inzetten. Hier moet een tegenbeweging tegen komen. Vijftien jaar geleden werkten ze
in Zweden ook met zo’n rugzak. Wat ik nu zeg, is daar ook gebleken.

Jan Renders: Welzijnszorg moet mobiliseren voor ideeën voor grotere gelijkheid: ingaan op het
waarom en hoe mensen in armoedesituaties terechtkomen. Welzijnszorg moet beroep doen op
begrip en empathie: wat geeft me dat aan buikgevoelens en hoe gaan we daarmee om. Wat zit
achter de zichtbare uiterlijkheden? Als er kritiek komt op mensen in armoede die een gsm kopen,
moet Welzijnszorg de dialoog aangaan en uitleggen wat er achter zit.
		

Ò De welvaartsstaat staat onder druk. Het draagvlak voor armoedebestrijding is beperkt. Het
vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke keuzes.
Ò Beleidskeuzes houden minder rekening met wetenschappelijk aangetoonde effecten dan met
ideologie en achterban.
Ò Armoedebeleid is ook onderhevig aan het discours met betrekking tot de individuele
verantwoordelijkheid. De individualiseringsidee dringt – mutatis mutandis - door tot in het
werkveld.

5.2.3. 		Politiek-maatschappelijke evoluties
Internationalisering
Als gevolg van een trend van steeds snellere globalisering, maar ook van de financieel-economische crisis
van de voorbije jaren vinden er verschuivingen plaats in de mondiale machtsverhoudingen. De EU zoekt uit
hoe ze een gepast antwoord kan bieden op de nieuwe mondiale realiteit. Zo wordt het Europese bestuur
versterkt, met aanzienlijke implicaties voor het Vlaamse beleid. Vlaanderen ondervindt internationale
invloed, maar beïnvloedt ook zelf Europese regelgeving en internationale kaders. Er worden steeds meer
bevoegdheden overgeheveld van het nationale naar het Europese beleidsniveau, waardoor het beleid in de
lidstaten op steeds meer terreinen mee vanuit de EU wordt aangestuurd.
De recente vluchtenlingenstroom drukte ons ook nog eens op de internationale context waarin we leven.
Conflicten of klimaatverandering in een ander deel van de wereld hebben een directe invloed op ons land.

Elke samenleving, ook de democratische, bestaat uit drie bouwstenen: de bevolking, de politiek en de
economie. De huidige malaise is veroorzaakt door een nefaste verstoring van hun relaties. Dat heeft te
maken met de onstuitbare opmars van de marktlogica. Bovendien hapert nu ook geregeld de bemiddeling
waarvoor allerlei organisaties en verenigingen instaan. Er zijn voorbeelden te over. Denk aan de privatisering
van publieke taken. De overheid die steeds meer taken afstoot ten voordele van commerciële organisaties. Of
de ontmanteling van overheidstoezicht die bedrijven steeds meer de
vrije hand geeft. Belangrijk is ook de introductie van het zogeheten Nieuw Publiek Management waarmee het
ondernemingsmodel in de politiek en de overheid wordt geïnjecteerd. Alles staat in het teken van efficiëntie
en van structureel ingrijpende besparingen.
Maar het meest in het oog springende is de sluipende introductie van de marktlogica in sommige
kernspelers op het middenveld. De meerderheid van de Vlaamse partijen, bijvoorbeeld, zijn nog steeds voor
een kleinere overheid en de uitbesteding van publieke taken aan bedrijven. Zelfs als het over kernfuncties
van de overheid gaat, zoals het geweldsmonopolie of de armoedebestrijding.
Het Nieuw Publiek Management is een onderdeel van een bredere politiek en maatschappelijke stroming
onder de noemer van het neoliberalisme. Aan de basis ligt de opvatting dat de omvang, de invloed en
regelgeving van de publieke sector in het maatschappelijke leven sterk moet verminderen ten voordele
van de marktsturing en van een grotere individuele autonomie voor burgers, die hun eigen keuzes moeten
kunnen maken binnen hun eigen levenstraject.
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Primaat van het economische
Het evenwicht tussen politiek en economie, staten en markt is sinds de jaren 70 steeds verder zoek geraakt.
Zo werd de financiële crisis, veroorzaakt door de banken, werd afgewenteld op de belastingbetaler. Het doel
moet het herstel van het evenwicht zijn tussen politiek en economie. De beoogde vernieuwing kan niet
worden verwezenlijkt zonder de civiele samenleving – zonder intermediaire spelers tussen massa en de
markt.
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Ò Het beleid in de lidstaten wordt op steeds meer terreinen mee vanuit de EU aangestuurd.
Ò De mondiale context heeft meer dan vroeger een directe invloed in eigen land.
Ò Marktdenken bij de overheid houdt belangrijke risico’s in voor de meest kwetsbare burgers.
		
Relatie overheid-burger
De relatie tussen overheden en burgers blijft aan veranderingen onderhevig. De rollen verschuiven.
Overheden verwachten een grotere betrokkenheid en meer verantwoordelijkheid van burgers. Burgers willen
minder betutteld worden en willen directer bij de besluitvorming betrokken worden. Via een waaier aan
directe en indirecte participatie- en consultatieprocessen wordt gezocht naar meer draagvlak en legitimiteit
en een evenwicht tussen particuliere belangen van burgers en hun belangengroepen en het algemeen
belang.
De jongste jaren wordt de burger niet louter gezien als onderdaan en kiezer, maar streeft de overheid ernaar
de burger te zien als partner en consument van haar diensten. Burgers en bedrijven verwachten dat een
overheid naast het garanderen van basisrechten voor iedereen, zich als een performante, effectieve en
efficiënte organisatie ontwikkelt.
Legitimiteit blijft een probleem voor de overheid. De vele formele participatiekanalen blijken onvoldoende
om de betrokkenheid van burgers te verhogen. Burgers grijpen zelf naar informele en ad-hocformules om
het beleid te beïnvloeden en juridische procedures om hun rechten af te dwingen. Het is een zoektocht naar
nieuwe vormen van interactief beleid.
Vanaf de jaren 1980 worden rechten steeds meer aan plichten gekoppeld. De visies over de invulling van het
burgerschap hebben een invloed op de posities en de rollen van de overheid, de markt, het maatschappelijk
middenveld en de burger zelf.
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Burgers zullen in de toekomst steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Voor
burgers die vinden dat de overheid te dicht op hun huid zit, biedt dat mogelijkheden om met meer vrijheid
hun eigen leven vorm te geven. Overheden zullen daardoor – meer dan vandaag – geconfronteerd worden
met kritische burgers en klanten. De responsabilisering biedt echter ook kansen om hervormingen en
een herstructurering van de verzorgingsstaat door te voeren. Niet alle burgers beschikken echter over de
middelen en vaardigheden om meer eigen verantwoordelijkheid op te nemen, waardoor het risico op sociale
ongelijkheid in de samenleving toeneemt.
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Vanuit verschillende hoeken wordt gepleit voor een vermaatschappelijking van de zorg. Toch zijn er duidelijke
beperkingen en grenzen aan die vermaatschappelijking. De uitgangspunten en praktijken dienen met de
nodige omzichtigheid beoordeeld, zeker vanuit het perspectief van maatschappelijk kwetsbare groepen.

Eric Nysmans: Mantelzorg wordt belangrijker. Als je kijkt naar Vlaanderen dan gaat men 8% minder
gezinszorg doen. Men bouwt de professionele thuiszorg af en hoopt dat mantelzorg de plaats
hiervan inneemt. Uit studies blijkt dat dit echter niet het geval is: er blijft een gat. Hoe kan dit rijmen
met initiatieven die wel leuk zijn? Ik zie vooral nieuwe dingen gebeuren vanuit het egocentrische.
Duurzaamheid is voor mij een hol begrip. Er zijn urgentere noden, waar geen initiatieven rond
gebeuren. De relatie tussen mensen ontbreekt.

Bart Van Bouchaute: Je bent zelf verantwoordelijk, maar er moeten warme gemeenschappen zijn
die engagementen opnemen. Dat is het centrale idee achter de participatiemaatschappij: warme
solidariteit (gemeenschappen) in plaats van de koude solidariteit georganiseerd door de overheid.
Die participatiemaatschappij-idee werkt goed bij sterke figuren. Een voorbeeld: in de gemeente
worden alle bibliotheekfilialen in wijken gesloten. Er blijft nog één wijk met bibliotheekfiliaal over
dankzij ‘opbouwwerkers’. Een uitzondering op de regel. We stellen vast dat kwetsbare wijken hier
alleen niet in slagen zonder ondersteuning / investeringen van de overheid.

Ò Het rechten-en-plichtenverhaal klinkt steeds luider.
Ò Burgers zullen in de toekomst steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheid worden
aangesproken. Kwetsbare burgers / gemeenschappen hebben hiervoor nood aan ondersteuning /
investeringen van de overheid.

De jongste decennia laat zich een individualisering en informalisering van de participatie voelen.
Naast de ‘oude’ vormen van participatie wordt de jongste jaren gezocht naar meer intensieve vormen
van interactie tussen burger en overheid, die door de overheid zelf worden geïnitieerd. Het gaat dan
onder andere om interactief beleid, open planprocessen en dergelijke. Burgers wachten niet altijd op het
initiatief van de overheid. Het aantal informele en ad-hocverbanden waarbij het initiatief van burgers zelf
uitgaat, neemt zeker niet af. Een spraakmakend voorbeeld was het G1000-initiatief naar aanleiding van de
aanslepende regeringsvorming na de verkiezingen in 2010. Burgers en verenigingen grijpen ook steeds
meer naar juridische procedures om hun belangen en rechten af te dwingen (onder andere afgedwongen
volksraadpleging en diverse procedures tegen de Oosterweelverbinding in Antwerpen, de klacht van
verschillende verenigingen bij de Raad van Europa over tekort aan opvang en begeleiding van mensen met
een zware handicap).
De bevolkingsgroepen die gebruikmaken van de diverse participatiemogelijkheden zijn doorgaans
hoogopgeleid: hoe hoger de opleiding, hoe hoger de participatie. Er is wel een verschil tussen de formele
en informele participatie. De formele participatie ligt hoger bij ouderen, de informele en vooral de nieuwe
vormen scoren beter bij vrouwen en jongeren.
Zowel burgers als overheden moeten de zoektocht naar nieuwe participatiepaden voortzetten. De Vlaamse
overheid heeft op dat vlak al verschillende aanzetten gegeven. In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet
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De geëngageerde burger
Door de jaren heen hebben verschillende inspraak- en participatiegolven elkaar opgevolgd. Veel initiatieven
gaan daarbij rechtstreeks van burgers zelf uit, al dan niet in georganiseerd verband. Dat wordt doorgaans
de informele of de niet-geïnstitutionaliseerde participatie genoemd, waarbij burgers en hun organisaties
allerhande middelen en instrumenten (betogingen, petities, campagnes en dergelijke) in om de
besluitvorming van overheden te beïnvloeden.
Overheden spelen daar op in door zelf inspraak en participatieprocessen te organiseren en aan te sturen.
Daarbij is er sprake van geformaliseerde of geïnstitutionaliseerde participatie. In toenemende mate groeit de
onvrede met die formele inspraakprocessen omdat burgers niet altijd rechtstreeks worden aangesproken,
veel participatieprocessen sterk geformaliseerd en gesegmenteerd verlopen, in een laat stadium worden
opgezet en weinig concrete zaken opleveren.
In de jaren 1990 groeit een tweede, meer directe manier van burgerparticipatie via referenda en
ombudsdiensten.
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worden al veel vormen van participatie in de regelgeving verankerd: burgers kunnen een verzoekschrift
indienen, een punt op de agenda van de gemeenteraad laten zetten, een volksraadpleging eisen, deelnemen
aan adviesraden, gehoord worden in commissies
Ten tweede verandert het fenomeen burgerschap. Men spreekt nu van een derde generatie
burgerparticipatie. Deze vorm van burgerschap wordt gekenmerkt door initiatief van de burger waar de
overheid naderhand op inspeelt. Het gaat er bij deze vorm van burgerparticipatie niet zozeer om hoe
de burgers te betrekken bij wat de overheid organiseert maar om de overheid te betrekken bij wat er bij
burgers leeft. De uitdaging bestaat erin om te leren omgaan met burgerparticipatie. Dit geldt niet enkel voor
overheden, ook middenveldorganisaties zullen steeds meer een rol krijgen in het detecteren, stimuleren,
faciliteren en ondersteunen van sociaal-culturele burgerinitiatieven.

Ò Hoe hoger de opleiding, hoe hoger de participatie.
Ò In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet zijn veel vormen van participatie in de regelgeving
verankerd.
Ò De jongste decennia laat zich een individualisering en informalisering van de participatie
voelen.
Ò Veranderend burgerschap: initiatief van de burger waar de overheid naderhand op inspeelt.
		
5.2.4. 		Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen
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Vergrijzing
Naast het toenemende aantal hoogbejaarden en hun toenemende zorgbehoeften zijn er sociaalculturele
gevolgen van de vergrijzing omdat de nieuwe generatie ouderen andere normen en waarden heeft dan
de huidige generatie. De nieuwe generatie ouderen wordt daarnaast een interessante politieke doelgroep.
Ze zullen als mondige burgers meer inspraak opeisen en meer doorwegen in de politieke besluitvorming.
Het zal zoeken worden naar een evenwicht met de politieke vragen van de jongere generaties. Tegenover
de toenemende zorgvraag staat dat ouderen langer actief zullen blijven en zelf een rol zullen vervullen in
zorgverlening (mantelzorg) en op andere sociale vlakken (bijvoorbeeld in het verenigingsleven). Dat botst
wel enigszins met de vraag naar het langer economisch actief blijven van jongere ouderen.
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Individualisering
De laatste decennia wordt Vlaanderen, zoals de meeste andere westerse landen, geconfronteerd met
samenhangende sociaal-culturele ontwikkelingen, waarbij de autonomie van het individu ten opzichte
van zijn sociale omgeving toeneemt. Binnen de maatschappijwetenschappen wordt vaak verwezen naar
‘individualisering’ als de trend die die ontwikkelingen samenvat. ‘Individualisering’ mag niet verward worden
met ‘individualisme’. ‘Individualisme’ is een morele voorkeur, waarbij het belang van het individu boven
dat van de gemeenschap wordt geplaatst. Individualisering slaat op een selectieve keuze van personen in
functie van hun persoonlijke interesses en hun persoonlijke situatie.
De omschrijving en benadering van het individualiseringsconcept in de literatuur verschillen, maar het heeft telkens
betrekking op de ontwikkeling waarbij de autonomie van het individu ten opzichte van zijn omgeving stijgt.
Tegelijk vermindert de invloed van traditionele instituties en maatschappelijke rolpatronen op individuele
opvattingen, waarden en gedragingen. De referentiekaders die opgelegd zijn door de staat, religie, familie
of de lokale leefgemeenschap, hebben de afgelopen decennia sterk aan kracht ingeboet. Daardoor is de
persoonlijke keuzevrijheid van het individu aanzienlijk toegenomen. Waar vroeger persoonlijke levenskeuzes
werden ingegeven door tradities of geloofskaders, is het nu aan het individu zelf om te kiezen. We zijn
geëvolueerd van een ‘standaardbiografie’ naar een ‘keuzebiografie’.

Bart Van Bouchaute: Ook het individualiseren van armoede is een feit. Organisaties vinden daar geen
antwoord op omdat ze zelf van die ideologie doordrongen zijn: ze gaan individuen ondersteunen
om ondernemer van hun eigen leven te worden. ‘Empowerment’ is het adagio. Er is weinig tot geen
aandacht voor maatschappelijke structuren en verhoudingen.

Theo Vaes (Armen Tekort): Het doel is dat onze buddy in armoede na een traject van 2.5 jaar bewuste
besluitvaardigheid en keuzebereidheid kan toepassen. Hier stopt het: we hebben geen andere
finaliteit. Mensen nemen zelf terug regie over hun leven. Wij werken alleen aan eigenwaarde.

Mensen noemen mijn ‘succes’ soms merite. Dat maakt me spuugnijdig. Mijn weg heeft nauwelijks met
aanleg en alles met geluk te maken. Voor mij: honderden getalenteerde armen die niet slaagden
Merite is een gewetensussende uitvlucht. Het betekent dat armoede een keuze is en rijken geen blaam treft.
Cecilia Ledoux, Armoede is geen keuze
Netwerken en engagementen
De wijze waarop mensen hun sociaal netwerk uitbouwen, verandert. Zeker bij hogeropgeleiden en jongeren
neemt het belang van individueel gekozen relaties met vrienden en kennissen toe.. Individuen nemen
keuzes over hun vrijetijdsbesteding en dus over hun engagement in verenigingen en organisaties meer zelf
in handen.
Er is een tendens naar minder lange en meer ad-hoc-engagementen in het verenigingsleven, zeker bij de
jongere generaties. Leden worden kritischer en vragen zich vaker af of het lidmaatschap van een bepaalde
vereniging nog wel aan hun behoeften beantwoordt.
Ook is er meer sprake van zogenaamde ‘lichte gemeenschappen’ waarin mensen samen activiteiten doen
zonder een formeel organisatieverband. Het ziet ernaar uit dat die trends zich in de toekomst – als de oudere
generaties door de jongere worden vervangen – zullen doorzetten.
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Meritocratie?
Een gevolg is dat alle autoriteiten tegenwoordig onder vuur liggen
Een postmoderne samenleving als de onze schept de illusie dat alles mogelijk is voor iedereen. Iedereen kan
president worden: yes, we can! Er zijn schijnbaar geen grenzen meer. Zoveel kinderen groeien vandaag op
met de illusie dat de wereld aan hun voeten ligt, met de overtuiging dat ze wat ze niet kunnen krijgen, zelf
mogen pakken. En als dat niet lukt, zijn ze ‘losers’.
Het meritocratisch model van de samenleving benadrukt dat als we genoeg ons best doen en genoeg centen
verdienen, we alles kunnen bereiken. Daarbij wordt ons een illusie van vrijheid voorgehouden.
Zo worden bijvoorbeeld de verschillen tussen arbeidsinkomens gerechtvaardigd op basis van een
meritocratische ideologie: talent en verdienste. Het idee is dat de uitbouw/democratisering van het onderwijs
verborgen talent mobiliseert. Zo gaan we van ongelijkheid op basis van overgeërfde posities naar verworven
posities: posities op basis van talent en verdienste, niet meer op basis van sociale herkomst. Het onderwijs
moet de rol vervullen van sociale lift, de economie en de verbetering van de samenleving zijn afhankelijk van
de maatschappelijke stijging van talent uit de lagere sociale klassen naar de top.
De huidige explosie op het gebied van inkomensongelijkheid is helemaal niet terug te voeren op verschillen
in verworven kwalificaties. Nog nooit was de deelname aan het hoger onderwijs zo massaal, ook al
blijft het onderwijs intussen ongelijkheid bestendigen. De verklaring moet eerder gezocht worden in de
machtsposities van de technostructuur van de grote bedrijven en hun holdings. Ze bepalen zelf hun
vergoedingen en het normatief klimaat in de samenleving legitimeert dergelijke grote verschillen in
arbeidsinkomen. Het rechtvaardigingsapparaat is stevig verankerd in de bestaande machtsstructuren.
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Daarmee komt ook de socialisatie- en integratiefunctie van het verenigingsleven onder druk te staan. De
klassieke zuilgebonden sociaal-culturele organisaties die momenteel hun aantrekkingskracht verliezen,
zijn typevoorbeelden van organisaties die zorgen voor contacten tussen mensen met een verschillende
achtergrond (‘bruggenbouwend’ sociaal kapitaal) en die een emancipatorische rol vervullen voor minder
gegoede groepen, zoals laagopgeleiden. De kans bestaat dat mensen in de toekomst meer zullen kiezen voor
organisaties die zorgen voor contacten tussen mensen met een vergelijkbare achtergrond (‘bindend’ sociaal
kapitaal) en dat die trend ten koste gaat van sociale contacten en samenhang over sociaaleconomische en
culturele grenzen heen. Het toenemende gebruik van sociale media maakt dat tijd en ruimte gemakkelijker
overbrugd kunnen worden en mensen hun eigen netwerk en reële contacten anders uitbouwen en beleven.
Religie
Het individualiseringsproces hangt samen met een verminderde impact van religie op het persoonlijke
en maatschappelijke leven. De kerkpraktijk in Vlaanderen is tijdens de afgelopen decennia sterk gedaald.
Eind jaren 1960 ging nog meer dan de helft van de Vlamingen minstens één keer per maand naar de kerk.
Dat daalde tot een op de drie in 1980 en tot een op de tien in 2006. In Vlaanderen is net als in de meeste
andere westerse landen de maatschappelijke invloed van de katholieke kerk en haar instellingen opvallend
afgenomen. Dat betekent niet dat religie en zingeving helemaal onbelangrijk zijn geworden. Meer dan
vroeger gaan mensen echter op zoek naar een eigen manier van zingeving, los van de bestaande traditionele
religieuze denkkaders.
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Herontdekking van het collectieve
Na ongeveer twee eeuwen van individualistisch gedachtengoed lijkt het denken in
samenwerkingsverbanden weer aan terrein te winnen. Recent zijn er onder invloed van de economische
crisis een aantal ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen: burgers nemen het heft in eigen handen
en gaan als groeperingen eigen zorg, zorgverzekering, energievoorziening, en dergelijke meer organiseren.
Het gebrek aan goede en betaalbare publieke goederen en diensten en het feit dat de privatisering van de
diensten de beloften niet heeft ingelost, is wellicht de belangrijkste verklaring voor de herontdekking van het
collectieve: mensen verbinden zich in het collectieve om zelf in bepaalde ‘publieke’ goederen te voorzien.
Centraal staat het principe van de wederkerigheid: ik geef iets met de verwachting dat een ander voor mij iets
terug geeft. In het principe van wederkerigheid ligt de kern van de samenwerking(sverbanden). Democratie
en medezeggenschap zijn belangrijke elementen geweest in die omslag.
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Van ecologische verduurzaming naar duurzaam samenleven
Zijn transitienetwerken “de zandbak van de burgerij” (D. Willaert) of een beweging met een bredere
maatschappelijke / sociale relevantie?
In het discours rond duurzame ontwikkeling was de aandacht (en ook overheidssturing – via regulering en
incentives) de laatste jaren grotendeels gericht op de wisselwerking ecologie/economie. De sociale dimensie
van duurzame ontwikkeling is hierdoor tot op heden altijd onderbelicht gebleven. Maar teruggrijpend
naar de definitie van duurzame ontwikkeling uit het Brundtland-rapport (1987) - wereldwijd de meest
gezaghebbende definitie van duurzame ontwikkeling in het kader van politiek en beleid – lezen we dat “een
duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder
de behoeftevoorziening van de komende generaties in het gedrang te brengen. Deze definitie benadrukt
niet enkel het belang van respect voor de ecologische draagkracht van de aarde, maar evenzeer de
noodzakelijkheid van sociale rechtvaardigheid op mondiaal vlak, en dit zowel intragenerationeel (tussen
Noord en Zuid, arm en rijk) als intergenerationeel (tussen huidige en toekomstige generaties).

An Kokken (Netwerk Bewust Verbruiken): Wij merken dat wij vooral mensen bereiken die toegang
hebben tot internet, die goed geïnformeerd zijn, die al geëngageerd zijn, die zich aangesproken
voelen door deze initiatieven. We zijn er ons van bewust dat we kansengroepen niet goed bereiken.
Met repaircafé Vlaams-Brabant hebben we rond inclusie samengewerkt met buurthuis ’t Lampeke.
Dan lukt het wel, maar je moet er echt op inzetten, want anders bereik je die mensen niet. Er zijn heel
veel kansen, we willen er werk van maken.

Stefan Rutten (Kringwinkel Hageland): Er zitten kansen in het transitieverhaal, maar we moeten zien
dat het structurele ook draaiende wordt gehouden. Het is geen verhaal van óf-óf, maar van en-en.
Nieuw is de ontwikkeling van ‘warme winkels’: knooppunten van ecologie, armoede en ontmoeting.
In Diest gaat het repaircafé in onze winkel door en de techniekers helpen vrijwillig. Maar het publiek
dat komt is niet noodzakelijk het kansarme publiek. We proberen ze wel te bereiken. Je moet er echt
tijd en energie insteken, het is een bewuste keuze, het gaat niet spontaan.
Repaircafé, weggeefplein, … er zitten mogelijkheden in. Maar er zit een sociaal-economisch aspect
aan.

Informatisering
Informatisering heeft ons functioneren als mens ingrijpend veranderd. Via de sociale media en andere
ICT-toepassingen kan iedereen nu met nagenoeg iedereen en op nagenoeg elke plek ter wereld in
verbinding staan en toegang hebben tot nagenoeg alle niet-afgeschermde beschikbare informatie. Die
informatisering schept talloze mogelijkheden op alle domeinen van het maatschappelijke leven (werk,
onderwijs, gezondheid, sociale contacten, democratie ...). Tegelijk maakt die evolutie het belang van digitale
vaardigheden voor de burger (‘empowerment’) steeds groter. Dat resulteert in een toenemend risico op
digitale uitsluiting, die de bestaande uitsluiting op andere domeinen van het maatschappelijke leven nog kan
versterken.
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Globalisering van de samenleving
Een andere belangrijke sociaal-culturele trend, naast de individualisering, is de sterk toegenomen
globalisering van de samenleving. Daarmee wordt zowel de toename van de invloed van buiten op de eigen
samenleving als de afname van de verschillen tussen samenlevingen bedoeld. De massamedia en de sociale
media spelen daarin een belangrijke rol.
Enerzijds zorgt globalisering voor een ongekende verruiming van de actieradius van een groot deel van
de bevolking in de welvarende landen: op fysiek vlak via het massatoerisme, op economisch vlak via
de mogelijkheid van consumptie van nagenoeg alles wat de wereld te bieden heeft, op digitaal vlak via
gebruik van tv, telefoon, internet en andere ICT. Anderzijds gaat globalisering gepaard met een stijging van
de migratiestromen vanuit minder welvarende landen. De aanpassing van nieuw- en oudkomers aan die
geïnternationaliseerde moderne samenleving verloopt niet probleemloos. Bestaande sociale en culturele
instituties van beide groepen zijn weerbarstig en kunnen zich afzetten tegen al te grote veranderingen. Dat
zet de sociale cohesie onder druk.
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Ò Het meritocratisch model van de samenleving benadrukt dat als we genoeg ons best doen en
genoeg centen verdienen, we alles kunnen bereiken.
Ò Individualisering: de autonomie van het individu ten opzichte van zijn omgeving stijgt. De
traditionele referentiekaders hebben sterk aan kracht ingeboet. Is er daardoor weinig tot geen
aandacht voor maatschappelijke structuren en verhoudingen?
Ò Minder lange en meer ad-hoc-engagementen, zeker bij de jongere generaties.
Ò De kans bestaat dat mensen kiezen voor organisaties die zorgen voor contacten tussen mensen
met een vergelijkbare achtergrond, ten koste van sociale contacten en samenhang over
sociaaleconomische en culturele grenzen heen (bijv. initiatieven duurzaamheid en transitie).
Ò Meer zogenaamde ‘lichte gemeenschappen’ waarin mensen samen activiteiten doen zonder een
formeel organisatieverband.
Ò Initiatieven gericht op het collectieve op basis van wederkerigheid.
Ò Duurzaamheid en transitie: sociale dimensie inbouwen
Ò Op zoek naar een eigen manier van zingeving, los van de bestaande traditionele religieuze
denkkaders?
Ò De nieuwe generatie ouderen: als mondige burgers een interessante politieke doelgroep.
Ò Globalisering en informatisering: verruiming van de actieradius.
Ò Globalisering en informatisering: risico op (digitale) uitsluiting, sociale cohesie onder druk.

5.2.5. 		Maatschappelijk middenveld in transitie
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De deelname aan het sociaal-cultureel werk in al zijn facetten is een belangrijk onderdeel van het
cultuurbeleid. Participatie aan het sociaal-cultureel werk (verenigingsleven, vormingsinstellingen,
amateurkunsten,…) bevordert immers de maatschappelijke integratie en werkt positief in op de kansen
die men krijgt. Het verenigingsleven en ook de amateurkunsten hebben een rijke traditie in Vlaanderen. Ze
dragen bij tot een hogere culturele competentie en hun socialiserende rol wint aan belang.
VRIND 2014
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Het discours over evoluties binnen verenigen en participeren is vaak pessimistisch van aard. Het idee leeft
dat engagement, vrijwillige inzet en deelname aan het maatschappelijke leven afneemt. Het individu zou
vandaag de dag niet meer geïnteresseerd zijn in het gemeenschappelijke belang maar voornamelijk gedreven
worden door eigenbelang en hedonistische keuzes. Ondanks deze duidelijke boodschap vinden onderzoekers
weinig aanwijzingen voor een terugval in het verenigingsleven en participatie. Integendeel, onderzoekers
spreken eerder over een transformatie in de manier waarop we verenigen en participeren: meer eigen initiatief
van burgers en zelforganisatie (zowel politiek, sociaal en cultureel). Niet zozeer vrijblijvendheid maar wel een
bepaalde mate van autonomie staat centraal.
Het individu wordt consument van sociaal-culturele praktijken waarbij het individu zich steeds verder als
klant opstelt. Hiermee gepaard gaand: meer tijdelijk, vrijblijvend engagement en shopgedrag met individuele
ervaringswereld als referentiekader en toetssteen. Er is de groeiende betekenis van de belevingscomponent.

Herman Peeters (Beweging.net Gent en Toekomstfabriek): Mensen willen wel iets doen, zich
dienstbaar opstellen, soep of koffie bedelen aan mensen die op straat leven. Maar de organisatie
die dit op een geloofwaardige manier kan doen, ontbreekt. Welzijnszorg is hiervoor de geknipte
organisatie, door de structurele visie. Welzijnszorg moet inspelen op dit soort engagement,
appèl doen op het menselijk gegeven om iets voor arme mensen te doen. Welzijnszorg moet zich
herprofileren tot marktleider in de armoedebestrijding. En werken met symbooldossiers.

Eric Nysmans: Vertrek vanuit het lokale netwerk - dat onder druk staat. De taak van
koepelorganisaties is de nieuwe initiatieven - de ‘1000 bloesems’ – te vinden: waar zitten die en hoe
kunnen we die ondersteunen. Bepaal zelf niet teveel hoe het moet. Ook zij die een beetje fout zitten,
moeten we steunen. Laat die maar fout tot wijsheid komen. Je moet niet van te voren zeggen wat
goed en fout is.

Leden van verenigingen leggen meer burgerzin aan de dag dan de doorsnee bevolking en nemen actiever
deel aan het politieke leven. Het lidmaatschap van die organisaties zou gepaard gaan met een sterkere
groepsidentiteit en het aanleren van politieke en maatschappelijke vaardigheden. En dit zal worden
weerspiegeld in de mate waarin burgers bereid zijn om met anderen samen te werken of te participeren
aan collectieve projecten. Bovendien zouden organisaties in het middenveld de overbelasting van regering,
parlement en ambtenaren moeten verminderen door het articuleren en bundelen van de verwachtingen,
belangen en beleidsvoorstellen.

Naar geïndividualiseerd engagement
Geïndividualiseerd engagement betekent engagement met een sterke betrokkenheid vanuit de individuele
leefwereld. Aangezien er een link bestaat tussen leefwereld en engagement is deze vorm van engagement
in vele gevallen bevattelijk, gericht en uitgepuurd. Centrale vragen bij meer geïndividualiseerde vormen van
engagement zijn “wat kan ik betekenen voor?” en “hoe kan ik bijdragen tot?” en dus zeker niet enkel het
stereotype “wat heb ik eraan?”.
Het individu en de individuele ervaringswereld zullen steeds verder het referentiekader worden waarbinnen
inzet, engagement en groepsvorming plaatsvinden. Het staat groepsgerichte en maatschappelijke doelen
niet noodzakelijk in de weg.

Herman Peeters: Hoe kan een oude tante als Welzijnszorg ook volle zalen trekken? We moeten
zoeken naar andere werkvormen. Een nieuwe manier van mobiliseren: ‘Er zijn andere organisaties
die hier wel in lukken. ’We moeten inspelen op het gevoel: ‘als ik er nu bij ben, en dit doe, dan
verander ik iets!’

Niet zozeer het sociaal-culturele zelf ter discussie staat, wel de vorm en de hoedanigheid waarin het sociaalculturele plaatsvindt. Een te sterke organisatiedrift verhindert een frisse kijk en remt nieuwe (inhoudelijke,
financiële,) mogelijkheden en werkwijzen. Denken vanuit thema’s, projecten, verandering, leefwerelden biedt
een uitkomst voor het soms vastzitten in eigen kaders en structuren.
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Kenmerkend is dat jongeren zich niet willen binden, en dus veel minder gemakkelijk lid worden van
traditionele organisaties, zoals vakbonden en andere middenveldorganisaties. Het gevolg is dat klassieke
verenigingen eroderen en kampen met vergrijzing. Tegelijk duiken nieuwe spelers op in het middenveld
tussen het individu en de staat, zoals indignados, Occupy Wall Street, internetactivisten en burgercomités.
Dergelijke groepen vertonen zgn. ‘zwermgedrag’. Plotseling daalt men ergens neer als een zwerm bijen of
spreeuwen, en dan is men weer weg. Intussen is het effect helemaal verstoven en is er nauwelijks iets van
overgebleven. Het is niet gegroeid, niet geïnstitutionaliseerd.
Dergelijke organisaties formuleren hun ongenoegen heel luid en krachtig. Op die manier willen ze een
alternatieve boodschap verspreiden, zaken onder de aandacht brengen die in hun ogen afwezig zijn in het
publieke debat. Ze vormen een tegenbeweging maar ze hebben niet de bedoeling om tot een compromis
te komen. Klassieke middenveldorganisaties daarentegen brengen zaken onder de aandacht, doen aan
opinievorming en wensen ook tot besluiten te komen.
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Het leefwereldperspectief zal aan belang winnen. Dit perspectief is echter veel complexer dan het lijkt. Bij
een leefwereldperspectief houdt men ook rekening met de manier waarop individuen in hun vormende jaren
sociaal-culturele praktijken meegemaakt hebben en wat hun ervaringen zijn met sociaal-culturele praktijken.
Bovendien ook belangrijk: de historische kenmerken, de symbolische waarde, de percepties en stereotypen
van sociaal-culturele praktijken. Daarnaast zal het belangrijk zijn om mensen te benaderen vanuit de
opvatting dat niet iedereen het sociaal-culturele op dezelfde manier aanvoelt, ervaart of nodig heeft.

Birgit Goris (UC Leuven): Je moet het lokaal zoeken, globalisering maakt het moeilijk voor jongeren
om zich te identificeren. Ze willen zich terugplooien op kleine entiteiten, persoonlijk, dichtbij.

Theo Vaes: We appelleren vandaag op één van de vier drijfveren: caritatieve, solidariteit, eigenbelang
(terugtredende overheid: we willen erger vermijden), verontwaardiging over wat er vandaag gebeurt.
We trekken ze aan met drie motieven: we bieden een heel goede opleiding aan, sense of purpose,
autonomie.

Theo Vaes: Iets moet je pad kruisen. Mensen gaan niet actief zoeken, of je moet al heel geëngageerd zijn.
Er is meer openheid in de sociale sector nodig: er is meer dan het linkse discours. Als je iets wil bereiken,
dan moet je iedereen bereiken. Mensen die op het eerste zicht weerstand hebben tegen je initiatief,
kunnen uiteindelijk je grootste medestander zijn. We proberen verbindingen te maken die er voorheen
niet waren.
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Relatie tot de overheid
Bij de overheid staat een nuttigheidsdenken voorop. Aan de ene kant wil men minder investeren in het
middenveld, maar aan de andere kant zoals in Nederland en Engeland legt ze opdrachten bij de zogenaamde
civiele samenleving en de liefdadigheid om noden op te vangen. Ook in Vlaanderen zijn in het debat
over de decentralisatie de besparingen en de terugtredende overheid belangrijke factoren. Bovendien
dreigt een louter instrumentele benadering van het middenveld, zoals in de integratiesector waar het
minderhedencentrum wordt beschouwd als een agentschap van de overheid.
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De rol van het gesubsidieerde middenveld wordt wel erkend als gemeenschapsvormende factor, als
dienstverlener en eventueel als instrument voor de aanpak van politiek geladen thema’s.
Moet het middenveld fungeren als ‘glijmiddel’? De politieke agenda, wat politici belangrijk vinden, spoort veel
te weinig met datgene waar de mensen echt van wakker liggen. Het middenveld kan onze politici een uitweg
bieden. Daar bevindt zich een indrukwekkend maar verwaarloosd reservoir van politiek en sociaal inzicht
en engagement en van inzetbare deskundigheid. Het is met andere woorden belangrijk dat er een sterk
middenveld is dat zich met de politiek bemoeit, met een agenda die van onderuit ontstaat.

Ò Een transformatie in de manier waarop we verenigen en participeren: meer eigen initiatief
van burgers en zelforganisatie (zowel politiek, sociaal en cultureel). Een bepaalde mate van
autonomie staat centraal.
Ò De deelnemer stelt zich steeds verder als klant opstelt. Dat betekent ook: shopgedrag met de
individuele ervaringswereld als referentiekader. De belevingscomponent wordt belangrijker.
Ò Geïndividualiseerd engagement betekent engagement met een sterke betrokkenheid vanuit de
individuele leefwereld. Identificatie is wezenlijk.
Ò Klassieke ‘verenigingen’ eroderen en kampen met vergrijzing.
Ò Denken vanuit thema’s, projecten, verandering, leefwerelden biedt een uitkomst voor het soms
vastzitten in eigen kaders en structuren.
Ò Het middenveld moet ageren vanuit de eigen kracht: een indrukwekkend maar verwaarloosd
reservoir van politiek en sociaal inzicht en engagement en van inzetbare deskundigheid.

Kansen5 6

Bedreigingen

K1 De wereld – en Europa – komen dichterbij en
bepalen rechtstreeks onze realiteit.

B1 Armoede in eigen land is vrij stabiel, maar
de groep mensen in armoede is heel divers
en aan evoluties onderhevig. Voor bepaalde
groepen (kinderen, ouderen, etnisch-culturele
minderheden) is de situatie alarmerend.

K2 In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet
zijn veel vormen van participatie in de
regelgeving verankerd.

B2 Armoede benoemen bij etnisch-culturele
minderheden: eerder taboe.

K3 Veranderend burgerschap: rechtstreekser
participatie?

B3 Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling
vraagt belangrijke keuzes.

K4 Een transformatie in de manier waarop we
verenigen en participeren.

B4 Armoedebeleid is onderhevig aan een
ideologisch discours veeleer dan evidence
based.

K5 Duurzaamheid en transitie: sociale dimensie
inbouwen.

B5 Burgers worden steeds meer op hun eigen
verantwoordelijkheid aangesproken.

K6 De nood aan zingeving blijft.

B6 De individuele ervaringswereld als
referentiekader.

K7 Engagement vanuit identificatie.

B7 De kans bestaat dat mensen kiezen voor
organisaties die zorgen voor contacten tussen
mensen met een vergelijkbare achtergrond.

K8 Ouderen als mondige burgers.

B8 Jongeren en hoger opgeleiden participeren
anders: minder lange en meer ad-hocengagementen.

K9 Middenveld als politiek en sociaal kapitaal.

B9 Klassieke ‘verenigingen’ eroderen en kampen
met vergrijzing.

5
6

Bepaalden elementen worden met een zekere aarzeling benoemd als kansen of bedreiging: wat een
maatschappelijke bedreiging is, is misschien wel net een kans voor Welzijnszorg als organisatie. En omgekeerd. Lees
deze twee kolommen vooral als belangrijke elementen uit de maatschappelijke context.
Er zit geen rangorde in de opsomming.
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5.2.6. 		Samenvattend
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Kanmaz, M. et al, Visietekst armoede bij mensen met een migratieachtergrond, Minderhedenforum, Brussel, 2015
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Mullainathan, S., Shafir, E., Scarcity: Why Having Too Little Means So Much. New York: Henry Holt and Company, 2013
Oosterlynck, S., Sociaal werk en de welvaartstaat: naar een nieuwe alliantie, ppt naar aanleiding van de Trefdag
Sociaal-Cultureel Werk 2014, SoCius, Leuven, 2014
Petit, E. Kwetsbare vrijwilligers in de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen vzw: Hoe de participatie
van mensen in armoede stimuleren? Bachelorproef Sociaal-cultureel werk, Arteveldehogeschool, Gent, 2014
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Pinxten, R., Schoon protest. Want er is wel een alternatief, Epo, Antwerpen, 2014
Purnelle, B. Engagez-vous! Interview met Dirk De Wachter, in: De Wereld Morgen 5 mei 2015
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5.3.		 Naar beleidsuitdagingen
De analyse van de organisatie (5.1.) en van de samenleving (5.2.) leverde heel wat materiaal op.
Vanuit dat materiaal destilleerden we uitdagingen voor het beleid en de werking van Welzijnszorg in de
volgende jaren. De meeste daarvan sprongen ons als het ware in het gezicht.
Of die uitdagingen dan ook prioritair vorm krijgen in onze toekomstige werking, is voor het volgende
hoofdstuk.
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De samenvattende overzichten in 5.1.4. en 5.2.6. bevatten sterktes, zwakten, opportuniteiten en aspiraties,
kansen en bedreigingen.
We kozen ervoor die niet nog eens in een samenvatting van de samenvattingen te gieten, maar onmiddellijk
te clusteren tot voor Welzijnszorg betekenisvolle gehelen, die vervolgens leiden tot beleidsuitdagingen.
Verschillende clusteringen kunnen aanleiding geven tot gelijk(aardig)e beleidsuitdagingen. We formuleerden
dan een beleidsuitdaging die in die verschillende situaties geldt. Zo konden we de hele set beperken tot 12.
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5.3.1. 	Politiek werk
Politiek werk in Welzijnszorg

S1

Politiek werk

S10 Expertise
Z1

Communicatiestrategie
rest jaar tov campagne

Z14 De wereld rondom volgen
Z18 Opvolgen politieke eisen
Opolitiek
Oinhoud
K1 De wereld – en Europa – komen dichterbij en bepalen rechtstreeks
onze realiteit
K2 In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet zijn veel vormen van
participatie in de regelgeving verankerd
K3 Veranderend burgerschap: rechtstreekser participatie?
K9 Middenveld als politiek en sociaal kapitaal
B3 Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke
keuzes
B4 Armoedebeleid is onderhevig aan een ideologisch discours veeleer
dan evidence based
B5 Burgers worden steeds meer op hun eigen verantwoordelijkheid
aangesproken
A7

Opvolging politiek werk

A11 Etnische minderheden, MZP
mondiale dimensie
Politiserend werken

Z12
K9 Middenveld als politiek en sociaal kapitaal
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Investeren in communicatie

In de geformuleerde dromen klinkt o.a. dat Welzijnszorg in 2020 voortdurend door politiek en pers
geraadpleegd wordt over armoede(beleid); dat we het jaar rond inspelen op de actualiteit, doorheen het jaar
met prikacties sensibiliseren, enz. In de SWOT/aspiraties lezen we de vraag naar zichtbaarheid doorheen het
jaar. Ook onze stakeholders stellen Welzijnszorg niet langer gelijk met campagne. We zijn anderzijds sterk in
ons politiek werk, en worden gehoord door media en beleidsactoren.
U1 Welzijnszorg is meer dan een campagne. We zijn het hele jaar door actief en zichtbaar.
Ook al werkt Welzijnszorg in Vlaanderen en Brussel, de hele wereld kijkt mee. Er is de steeds grotere
diversiteit in eigen land en de (veel te hoge) armoedecijfers bij deze mensen; er is de internationale context
(armoede) die maakt dat deze mensen hier terechtkomen, Tegelijk hebben beslissingen op het Europese en
internationale niveau een steeds grotere impact op onze realiteit.
Internationale samenwerking en uitwisselingen: leren en samenwerken. Verschillende landen kunnen nog
veel van elkaar leren (good practices).
U2 De mondiale dimensie in Welzijnszorg ontwikkelen/uitbouwen.

Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’ en verbindt verschillende actoren uit het middenveld via relevante
thema’s. Politici, vanuit hun rol als volksvertegenwoordiger, denken oplossingsgericht mee na over concrete
thema’s aangebracht met mensen in armoede. Dit kan op lokaal, regionaal of landelijk niveau.
U3 Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
Onze visie op armoede en de aanpak ervan staan haaks op het actuele discours waarin armoede vooral een
persoonlijke verantwoordelijkheid is. We staan als samenleving voor belangrijke keuzes (besparingen, na de
recente staatshervorming, demografische ontwikkelingen, ).
U4 Welzijnszorg gaat voluit voor een structurele aanpak van armoede.

5.3.2. 	Educatie
S10
S11
S13
Z2
Z11

Expertise
Aanwezigheid basisonderwijs
Vorming/educatie
Educatie
Materialen
- nieuwe doelgroepen
- nieuwe technologie
Z17 Secundair en hoger onderwijs + visie
O armoede als hype
O methodes
K9 Middenveld als politiek en sociaal kapitaal
B3 Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke keuzes
A6 Materialen
A8 Educatie
A9 Aanwezigheid in onderwijs

Waarin moeten we expert zijn?
In het vertalen van het leven van mensen in armoede, de drempels die mensen ondervinden.
Wat educatie betreft willen we een goed vormingsaanbod waarbij we mensen bijstaan rond
veranderingsprocessen om mensen in armoede te bereiken. Denk hierbij aan procesbegeleiding van scholen
en organisaties.
Hoe kun je aftoetsen dat men na de vorming de tools die men aangereikt krijgt daadwerkelijk implementeert?
Hoe kun je nagaan dat de vormingen daadwerkelijk tot structurele armoedebestrijding leidt?
U5 De drempels die mensen in armoede ondervinden om deel te nemen aan de samenleving effectief
wegwerken.
We verhogen bij de ruime achterban van Welzijnszorg het inzicht in de dagelijkse praktijk van leven in
armoede door een al dan niet thematisch aanbod dat mensen met en zonder armoede-ervaring kan
verbinden. We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast aanbod,
dat we regelmatig evalueren en aanpassen om ook nieuwe groepen aan te spreken met nieuwe middelen
(methodes en technologieën).
U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
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Educatie en educatieve
materialen
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U7 We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast aanbod.
In de SWOT/aspiraties lezen we de vraag naar zichtbaarheid doorheen het jaar. Ook onze stakeholders stellen
Welzijnszorg niet langer gelijk met campagne.
U1 Welzijnszorg is meer dan een campagne. We zijn het hele jaar door actief en zichtbaar.

5.3.3. 	Campagne
Campagne

S2
S3

Mensen in armoede betrekken
Campagnes
bereik startavonden
sterke materialen
+ vernieuwing verspreiding
S6 Campagneprojecten
Z1 Communicatiestrategie: heldere boodschap?
Omethodes
K4 Een transformatie in de manier waarop we verenigen en participeren
B3 Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke keuzes
A3 Investeren in communicatie
A4 Campagnemerk
A6 Materialen
A14 Schenkers en FW-modellen

Het nieuwe campagnemerk bereikt een meer diverse en grote groep mensen zowel socio-economisch,
politiek, religieus, etnisch-cultureel als intergenerationeel. De armoedeverhalen binnen het campagnemerk
zorgen bij een breed publiek voor herkenbaarheid en nabijheid van het armoedethema.
U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.
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5.3.4. 		Betrokkenheid van mensen in armoede
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Mensen in armoede
betrokken bij
Welzijnszorg

S2
S7
Z9

Mensen in armoede betrekken
Wisselwerking Welzijnszorg-Welzijnsschakels
Mensen in armoede
OED
dubbele rol Welzijnsschakels
K2 In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet zijn veel vormen van
participatie in de regelgeving verankerd
B1 Armoede in eigen land is vrij stabiel, maar de groep mensen in armoede is
heel divers en aan evoluties onderhevig
B7 De kans bestaat dat mensen kiezen voor organisaties die zorgen voor
contacten tussen mensen met een vergelijkbare achtergrond
B8 Jongeren en hoger opgeleiden participeren anders: minder lange en meer
ad-hoc-engagementen
A9 Aanwezigheid in onderwijs
In het nieuwe Gemeente- en Provinciedecreet zijn veel vormen van participatie in de regelgeving verankerd.

Politici, vanuit hun rol als volksvertegenwoordiger, denken oplossingsgericht mee na over concrete thema’s
aangebracht met mensen in armoede. Dit kan op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Welzijnszorg verbindt
mensen met en zonder armoede-ervaring; als dan niet in groepsverband, in (lokale) politieke actie op basis
van gemeenschappelijke ervaringen en/of belangen.
U3 Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
Het is belangrijk dat we voeling hebben met mensen in armoede en van daaruit kunnen we samen met hen
op stap gaan: hoe kun je over armoede praten als je amper met mensen in armoede in contact komt. De
dialooggesprekken bieden hier een antwoord op.
U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
Mensen in armoede hebben een plaats gekregen in de opbouw van de campagne, via hun
ervaringsdeskundigheid in vormingstandems, Maar in de organisatie?
U9 Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg.

Diversiteit

Z11 Materialen
nieuwe doelgroepen
Z19 Diversiteit
Oinhoud
K1 De wereld – en Europa – komen dichterbij en bepalen rechtstreeks onze
realiteit
B1 Armoede in eigen land: maar de groep mensen in armoede is heel divers
en aan evoluties onderhevig. Voor bepaalde groepen (kinderen, ouderen,
etnisch-culturele minderheden) is de situatie alarmerend.
B2 Armoede benoemen bij etnisch-culturele minderheden: eerder taboe
A11 Etnische minderheden, MZP
mondiale dimensie

Superdiversiteit in eigen land: Hoe geven we dit een plaats in onze werking en campagnes?
Missing link voor Welzijnszorg: Hoe bereiken we de andere gemeenschappen met onze campagne en hoe
betrekken we hen?
U2 De mondiale dimensie in Welzijnszorg ontwikkelen/uitbouwen.
U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
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5.3.5. 	Diversiteit
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5.3.6. 	Ontwikkeling van een achterban
Engagement vanuit
identificatie

S2 / Z9 Mensen in armoede betrekken
S3 Campagnes
bereik startavonden
sterke materialen
+ vernieuwing verspreiding
S6 Campagneprojecten en samenwerkers
Z1 Communicatiestrategie: heldere boodschap?
Omethodes
K7 Engagement vanuit identificatie
B1 Armoede in eigen land is vrij stabiel, maar de groep mensen in armoede is
heel divers en aan evoluties onderhevig
B6 De individuele ervaringswereld als referentiekader
A3 Investeren in communicatie

Achterban

S5
S6
S7
S12

Z3
Z7
Z11
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Z15
K3
K4
K5
K8
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B3
B7
B8
B9
A5
A6
A12
A13
A14

Actiemodellen: voor elk wat wils
Campagneprojecten en samenwerkers
Wisselwerking Welzijnszorg-Welzijnsschakels
Achterban
+ behoud schenkers
+ nieuwe doelgroepen verkennen
Teveel overlegorganen en –structuren
Achterban
+ hun plaats in de organisatie
Materialen
nieuwe doelgroepen
nieuwe technologie
Jongeren
Veranderend burgerschap: rechtstreekser participatie?
Een transformatie in de manier waarop we verenigen en participeren
Duurzaamheid en transitie: sociale dimensie inbouwen
Ouderen als mondige burgers
Onetwerk
Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke keuzes
De kans bestaat dat mensen kiezen voor organisaties die zorgen voor
contacten tussen mensen met een vergelijkbare achtergrond
Jongeren en hoger opgeleiden participeren anders: minder lange en meer
ad-hoc-engagementen
Klassieke ‘verenigingen’ eroderen en kampen met vergrijzing
Andere levensstijl
Materialen
Focus projectenwerk
Vrijwilligersbeleid, project achterban
Schenkers en FW-modellen

U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
U9 Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg.

Hoe komen we initiatieven van lokale armoedeaanpak op het spoor? En met welk vishaakje (modellen,
lokkers, ) kunnen we ze aan de haak slaan?
Wachten we af tot nieuwe initiatiefnemers die ‘iets aan armoede willen doen’ ons vinden of gaan we zelf op
zoek? Waarom? Met welke finaliteit? Wat willen we hen kunnen bieden en wat willen we met hen bereiken
tegen 2020?
“Mensen die iets willen doen rond armoede”: we schuiven veel te snel en te vanzelfsprekend door naar
buiten Welzijnszorg en verliezen daarmee potentiële actievoerders/achterban. Kunnen we doorverwijzen
naar bestaande initiatieven van Welzijnszorg? Welke modellen hebben we daarvoor? Bijv. een geefmarkt of
repaircafé: hoe kunnen we zo’n modellen oppikken en een Welzijnszorg-vorm geven?
U3 Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
U7 We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast aanbod.
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.

5.3.7. 	Netwerken en partnerschappen

		
netwerk

S9
Z10
K5
K6

Netwerk
Netwerk
Duurzaamheid en transitie: sociale dimensie inbouwen
De nood aan zingeving blijft; traditionele kerkstructuren zijn minder
belangrijk
K9 Middenveld als politiek en sociaal kapitaal
A15 Netwerken en partnerschappen

We hebben een projectenbeleid met een specifiek bereik (3 soorten projecten), we zien kansen in het
ontstaan van allerlei lokale initiatieven in de deeleconomie, we willen een verruimd, pluralistisch netwerk
uitbouwen, enz.

5.3.8. Welzijnszorg als organisatie
Identiteit van de
organisatie

S4
S8
S15
Z1
Z6
Z12
K4
K6
K7
K9
B3
A2
A15

Focus Welzijnszorg
Initiëren nieuwe denkpistes
= kritische zin
Authenticiteit
Communicatiestrategie
Christelijke identiteit
Te braaf, te soft
Een transformatie in de manier waarop we verenigen en participeren
De nood aan zingeving blijft
Engagement vanuit identificatie
Middenveld als politiek en sociaal kapitaal
Het vormgeven aan solidariteit en herverdeling vraagt belangrijke keuzes
USP uitzuiveren + in gesprek gaan met interessante bevragers
Netwerken en partnerschappen
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U10 Netwerken en partnerschappen verruimen de actieradius van Welzijnszorg.
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U11 Een hedendaagse, bezielde identiteit voor Welzijnszorg die wervend werkt.

Kwaliteit

S8

Initiëren nieuwe denkpistes
= kritische zin
S14 Beleidsplan uitvoeren
Z4 Afwerken en implementeren

Organisatievoorwaarden

Z3
Z4
Z5
Z7
Z8
Z16
A1
A16

Teveel overlegorganen en –structuren
Afwerken en implementeren
Zorg voor het personeel
Achterban: hun plaats in de organisatie
CRM
FW hypen
Denkpistes strategisch uitwerken
Organisatievoorwaarden

U12 Een werking gericht op kwalitatieve processen en producten, als antwoord op actuele noden.

5.3.9. 	Samenvattend
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U1
U2
U3
U4
U5
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U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12

Welzijnszorg is meer dan een campagne. We zijn het hele jaar door actief en zichtbaar.
De mondiale dimensie in Welzijnszorg ontwikkelen/uitbouwen.
Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
Welzijnszorg gaat voluit voor een structurele aanpak van armoede.
De drempels die mensen in armoede ondervinden om deel te nemen aan de samenleving effectief
wegwerken.
Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast aanbod.
Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.
Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg.
Netwerken en partnerschappen verruimen de actieradius van Welzijnszorg.
Een hedendaagse, bezielde identiteit voor Welzijnszorg die wervend werkt.
Een werking gericht op kwalitatieve processen en producten, als antwoord op actuele noden.
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6.

Kijkend naar
2016-2020
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6.1.		 Prioriteiten voor Welzijnszorg
6.1.1. 		Vanuit lopende processen
In hoofdstuk 4 ‘Het planningsproces beschreven’ gaven we aan dat dit beleidsplan al voorbereid werd door
een aantal processen, waarvan sommige voorzien waren in het beleidsplan 2011-2015, en andere ingegeven
waren door een veranderende context. We vermeldden deze processen:
• Identiteit van de organisatie
• Droomstaffen educatie en campagne (en bij uitbreiding politiek en fondsenwerving)
• Het project draagvlak ‘Iedereen mee tegen armoede’ (2014-2017)
Daaruit vloeiden alvast drie beleidsprioriteiten voort voor volgende jaren:
Ò Prioriteit 1 Het versterken, verbreden en vernieuwen van het draagvlak voor de bestrijding van
armoede en uitsluiting.
Deze prioriteit sluit aan op de volgende beleidsuitdagingen (5.3.):
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.
U3 Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
U7 We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast
aanbod.
U9 Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg.
U10 Netwerken en partnerschappen verruimen de actieradius van Welzijnszorg.
Ò Prioriteit 2 Bijsturing van de campagne tot een instrument dat een breed maatschappelijk
draagvlak voor het armoedethema in ons land werft en mobiliseert, met visueel en inhoudelijk een
sterkere continuïteit.
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Deze prioriteit sluit aan op de volgende beleidsuitdagingen (5.3.):
U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.
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Ò

Prioriteit 3 Een duidelijke educatieve strategie die actief wordt aangeboden.

Deze prioriteit sluit aan op de volgende beleidsuitdagingen (5.3.):
U5 De drempels die mensen in armoede ondervinden om deel te nemen aan de samenleving effectief
wegwerken.
U7 We hebben voor verschillende groepen en verschillende contexten een aangepast aanbod.
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.

6.1.2. Vanuit de beleidsuitdagingen
U1 Welzijnszorg is meer dan een campagne. We zijn het hele jaar door actief en zichtbaar.
Deze uitdaging staat lijnrecht tegenover prioriteit 2, maar moeten we wel een gelijk gewicht toekennen.
Educatie en politiek werk zijn twee belangrijke domeinen om deze uitdaging op te nemen, zoals ook bleek uit
hoofdstuk 5.

Ò Prioriteit 4 Welzijnszorg is het hele jaar door actief en zichtbaar.

U6 Herkenbaarheid en empathie als sleutels tot mobilisatie.
U8 Het draagvlak voor armoedebestrijding vergroten.
U2 De mondiale dimensie in Welzijnszorg ontwikkelen/uitbouwen.
U9 Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg
Onze eerste prioriteit voor de volgende jaren is het versterken, verbreden en vernieuwen van het
draagvlak voor armoedebestrijding. Als we mensen willen bereiken met een boodschap over armoede
en armoedebestrijding, moet die concreet zijn en kans geven tot identificatie voor verschillende
mensen en groepen. Dat is immers een voorwaarde voor engagement van o.a. jongeren, zo bleek uit de
omgevingsanalyse (hoofdstuk 5.2.).
Overigens bleek ook uit de omgevingsanalyse (hoofdstuk 5.2.) dat armoede in ons land heel divers is, en dat
er in de loop der jaren verschuivingen zijn in de samenstelling van de groep mensen die op dat moment in
armoede leven en/of het risico lopen in armoede terecht te komen. We blijven maar geloofwaardig als wat we
vertellen, klopt. 		
Ò Prioriteit 5 Welzijnszorg bouwt haar communicatie op vanuit verhalen en getuigenissen. Het gehele
beeld moet kloppen met de realiteit.

In de omgevingsanalyse wordt gewezen op het gevaar van een individualisering van het armoedethema.
Werken met verhalen en getuigenissen (prioriteit 5) kan de indruk wekken dat Welzijnszorg die weg opgaat.
In hoofdstuk 4 vermeldden we in het kader van het proces ‘identiteit’ de ontwikkeling van een visie op
noodhulp. Ook in onze missie en visie staat de (structurele) aanpak van de oorzaken van armoede centraal.
We zijn alert op de verschillende beleidsniveaus die een impact (kunnen) hebben op de situatie van mensen
in armoede. 		
Ò Prioriteit 6 Welzijnszorg gaat (pro-)actief voor een structurele aanpak van armoede en de
volwaardige deelname van mensen in armoede aan de samenleving.

U12 Een werking gericht op kwalitatieve processen en producten, als antwoord op actuele noden.
U9 Mensen in armoede hebben een volwaardige plaats binnen Welzijnszorg.
U11 Een hedendaagse, bezielde identiteit voor Welzijnszorg die wervend werkt.
Effectief en efficiënt werken aan de realisatie van de missie wordt mogelijk gemaakt door goed en zorgvuldig
werk van vrijwilligers en medewerkers die daartoe de nodige instrumenten ter beschikking krijgen.
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U4 Welzijnszorg gaat voluit voor een structurele aanpak van armoede.
U2 De mondiale dimensie in Welzijnszorg ontwikkelen/uitbouwen.
U3 Welzijnszorg stimuleert ‘burgerschap’.
U5 De drempels die mensen in armoede ondervinden om deel te nemen aan de samenleving
effectief wegwerken
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Aangepaste structuren om inspraak en betrokkenheid te creëren, vernieuwing door het opzetten van eigen
projecten, zorg voor het personeel, materiële uitrusting,
Ò Prioriteit 7 De werking van Welzijnszorg is kwalitatief en aangepast aan de noden van deze
tijd.

6.1.3. 		Samenvattend
Prioriteit 1 Het versterken, verbreden en vernieuwen van het draagvlak voor de bestrijding van armoede
en uitsluiting.
Prioriteit 2 Bijsturing van de campagne tot een instrument dat een breed maatschappelijk draagvlak
voor het armoedethema in ons land werft en mobiliseert, met visueel en inhoudelijk een sterkere
continuïteit.
Prioriteit 3 Een duidelijke educatieve strategie die actief wordt aangeboden.
Prioriteit 4 Welzijnszorg is het hele jaar door actief en zichtbaar.
Prioriteit 5 Welzijnszorg bouwt haar communicatie op vanuit verhalen en getuigenissen. Het gehele
beeld moet kloppen met de realiteit.
Prioriteit 6 Welzijnszorg gaat (pro-)actief voor een structurele aanpak van armoede en de volwaardige
deelname van mensen in armoede aan de samenleving.
Prioriteit 7 De werking van Welzijnszorg is kwalitatief en aangepast aan de noden van deze tijd.

6.2.		 Omgezet in strategische en operationele doelen 		
voor 2016-2020
6.2.1. 		Het raamwerk
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Uit het beleidsplan 2005-2009 leerden we dat 1 verantwoordelijke per doelstelling (m.a.w. doelstellingen per
‘domein’ van de werking) vlot werkt voor planning en opvolging.
Uit het beleidsplan 2011-2015 onthouden we dat ‘domeinoverstijgende’ of transversale doelstellingen de
onderlinge verbinding in de werking en de organisatie bevorderen.
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We willen de stimulans van ‘transversale’ strategische doelstellingen behouden voor 2016-2020.
We kiezen daarom voor een beperkte set strategische doelstellingen (3 + 1 SD organisatie-voorwaarden) die
transversaal opgebouwd zijn.
Daaronder volgen de operationele doelstellingen. Die willen we zo werkbaar mogelijk houden.
OD’s hebben daarom telkens 1 (hoofd-)verantwoordelijke en beperken zich zo sterk mogelijk tot de optiek
van één ‘domein’.
Om de uitvoering en de operationalisering van het beleidsplan 2016-2020 te vergemakkelijken, zullen de
strategische en operationele doelen van dat beleidsplan weergegeven kunnen worden in een matrix,
Waarbij de kolommen elk staan voor een strategische doelstelling,
En de rijen voor een verantwoordelijkheid (‘domein’) van de werking: politiek, projecten, campagne, educatie,
communicatie, fondsenwerving én achterban. Elk ‘domein’ krijgt onder elke SD een gelijke plek. Daarin kan
dan één (of enkele) operationele doelen hun plaats krijgen.

Dat ziet er zo uit:
(domeinen)

strategische
doelstelling 1

strategische
doelstelling 2

strategische
doelstelling 3

politiek

personeel

educatie

structuren

projectenwerk

financiën

campagne

strategische doelstelling 4
organisatie-voorwaarden

(mensen en middelen)

huisvesting en uitrusting

communicatie
fondsenwerving

…

achterban

6.2.2. 		De strategische doelen voor 2016-2020
We kozen drie prioriteiten als kern voor onze inhoudelijke strategische doelen.
Prioriteit 6 Welzijnszorg gaat
(pro-)actief voor een structurele
aanpak van armoede en de
volwaardige deelname van
mensen in armoede aan de
samenleving.

Prioriteit 1 Het versterken,
verbreden en vernieuwen van het
draagvlak voor de bestrijding van
armoede en uitsluiting.

Ô

Ô

Ô

Strategische doelstelling 1

Strategische doelstelling 2

Strategische doelstelling 3

Welzijnszorg presenteert een
hedendaags en correct beeld
van armoede in eigen land
waarmee mensen met en zonder
armoede-ervaring zich kunnen
identificeren / verbinden.

Welzijnszorg treedt (pro-)actief
naar buiten met haar aanklacht,
analyse en voorstellen m.b.t.
armoede in eigen land.

Om haar impact te vergroten,
benadert en engageert
Welzijnszorg individuen, groepen,
organisaties en netwerken.

Voornamelijk aan deze Strategische Doelstelling koppelen we:
Ó

Ó

Prioriteit 2 Bijsturing van
Prioriteit 4 Welzijnszorg is het
de campagne tot een
hele jaar door actief en zichtbaar.
instrument dat een breed
maatschappelijk draagvlak voor
het armoedethema in ons land
werft en mobiliseert, met visueel
en inhoudelijk een sterkere
continuïteit.
Deze prioriteit vertalen we in elke Strategische Doelstelling:
Ò

Prioriteit 3 Een duidelijke educatieve strategie die actief wordt aangeboden.		
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Prioriteit 5 Welzijnszorg bouwt
haar communicatie op vanuit
verhalen en getuigenissen. Het
gehele beeld moet kloppen met
de realiteit.
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Wat valt hieronder per strategische doelstelling:
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Strategische doelstelling 1
•
Wat vertellen we en hoe doen we dat?
•
Bezorgdheid niet alleen generatie-armen in beeld te brengen, maar ook eenoudergezinnen, gevolgen
van superdiversiteit, enz.
•
Welzijnszorg corrigeert clichébeelden of foute voorstellingen in media & politiek
•
We kiezen voor verhalen van en over mensen (storytelling) om herkenbaarheid/ identificatie te
verkrijgen
•
We blijven het beeld opbouwen vanuit Welzijnsschakels (dialoogprocessen) en (campagne)projecten
•
Keuze voor campagnemerk
•
Mensen in armoede herkennen en ondersteunen wat wij vertellen
•
Regelmatige contacten met deskundigen uit de wetenschappelijke wereld en de armoedesector(en)
•
We vertellen het verhaal zo dat er kansen voor identificatie bestaan voor mensen die niet in armoede
leven
•
We werken dit uit in educatieve materialen voor verschillende doelgroepen: onderscheid
basismaterialen en verdiepende thematische
•
We werken met tandems educatie medewerker of vrijwilliger / mensen in armoede in educatie
		
Strategische doelstelling 2
•
Ook in het jaar meer zichtbaar zijn als Welzijnszorg
•
Meer aandacht voor communicatie
•
We kiezen voor campagnethema’s in het campagnemerk
•
We maken werk van het zichtbaar maken en doorgeven van onze knowhow
•
Regionale inhoudelijke avonden
•
Naar buiten komen via themagebieden op meerdere tijdstippen per jaar vs. reageren op actualiteit
•
Educatieve strategie: actief inzetten op bepaalde intermediairen, op organisatieontwikkeling.
Bijvoorbeeld veranderingsgericht inzetten op onderwijs.
•
Educatie: portfolio met good practices
•
Thematisch (lokaal) aanbod dat mensen met en zonder armoede-ervaring samenbrengt
•
Prijs Armoede Uitsluiten
•
Activeringsstrategie achterban
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Strategische doelstelling 3
•
We meten periodiek de effecten van onze inspanningen
•
Netwerken en samenwerkingsverbanden: Decenniumdoelen 2017, Ieders stem telt, VCS, beweging.net,
Belgisch platform armoedebestrijding, steunpunt armoedebestrijding
•
Het ter beschikking stellen van expertise in netwerken en samenwerkingsverbanden
•
Project Iedereen mee tegen Armoede
•
Project Welzijnszorg Lokaal verbinden
•
Prioritaire doelgroepen educatief beleid
•
Nieuwe werking campagnepartners
•
‘Samenwerkers’ en campagneprojecten treden op als ambassadeurs: toerusten voor de
sensibiliserende opdrachten
•
Mensen in armoede uit Welzijnsschakels inzetten als lokale vormers (luidsprekers)
•
Overleg met andere aanbieders van vorming over armoede
•
Ondersteuningsaanbod achterban: afbakening doelgroepen/noden
•
Bereik: socio-economische, politieke, religieuze, etnisch-culturele en intergenerationele diversiteit
•
CRM en andere instrumenten

En tot slot wordt de laatste prioriteit omgezet in een Strategische Doelstelling m.b.t. de
organisatievoorwaarden.
Ò Prioriteit 7 De werking van Welzijnszorg is kwalitatief en aangepast aan de noden van deze tijd.
Ô
Strategische doelstelling 4
Welzijnszorg realiseert de voorwaarden om als organisatie haar missie op een duurzame
manier te blijven waarmaken.
Wat valt hieronder:
•
Zorg voor personeel: begeleiden, verbinden, deskundigheidsbevordering
•
Vernieuwde invulling functies in een veranderende organisatie
•
Relaties binnen personeelsploeg en met RvB
•
Heldere en efficiënte structuren
•
Structurele en ad-hoc betrokkenheid van de achterban op de verschillende niveaus
•
Afwerken, implementeren van nieuwe lijnen
•
De aandacht voor het in kaart brengen van effecten
•
CRM: onbenutte mogelijkheden
•
Een manier van communiceren vinden waarin christelijke waarden verbreed worden naar andere
culturen, doelgroepen,

(domeinen)

strategische doelstelling 1
Welzijnszorg presenteert
een hedendaags en correct
beeld van armoede in eigen
land waarmee mensen met
en zonder armoede-ervaring
zich kunnen identificeren /
verbinden

strategische doelstelling 2
Welzijnszorg treedt (pro-)
actief naar buiten met
haar aanklacht, analyse en
voorstellen m.b.t. armoede
in eigen land

strategische doelstelling 3
Om haar impact te
vergroten, benadert en
engageert Welzijnszorg
individuen, groepen,
organisaties en netwerken

politiek

(B)1.1. Wzz bouwt
voortdurend een actueel
en genuanceerd beeld op
van armoede in eigen land
uit wetenschappelijke,
terrein- en ervaringskennis,
als toets voor beleid en
beleidsvoorstellen.

(B)2.1. Welzijnszorg
zorgt jaarlijks voor
meerdere themadossiers
waarbij cijfers, analyse
en voorstellen mbt
armoede(bestrijding)
in eigen land naar pers,
publiek en politiek worden
gelanceerd.

(B)3.1. Welzijnszorg
versterkt haar politieke
werk door deel uit te
maken van netwerken en
samenwerkingsverbanden.

(B)2.2. Welzijnszorg haakt
in op de actualiteit m.b.t.
armoede(bestrijding) in
eigen land met cijfers,
analyse en/of voorstellen
naar pers, publiek en
politiek.

(B)3.2. Welzijnszorg
benadert gericht specifieke
doelgroepen om impact
te kunnen hebben op
het/hun beleid tav
mensen in armoede en
armoedebestrijding.
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6.2.3. 		De matrix met de operationele doelen 2016-2020
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(domeinen)

strategische doelstelling 1

strategische doelstelling 2

strategische doelstelling 3

projectenwerk

(P)1.2. Welzijnszorg bouwt
contacten en samenwerking
uit met organisaties die
(lokaal) actief zijn ikv (een
structureel geïnspireerde)
armoedebestrijding
teneinde hun ervaringsen terreinkennis in te
zetten voor de missie van
Welzijnszorg.

(P)2.3. Welzijnszorg
neemt initiatieven om
de aandacht te vestigen
op de problemen en de
oplossingsmodellen van
(boven-)lokale initiatieven
van armoedebestrijding.

(P)3.3. Welzijnszorg
gebruikt haar
projectensteun om (boven-)
lokale initiatieven van
armoedebestrijding te
versterken.

(E)1.3. Welzijnszorg maakt
informatie en inzichten
rond armoede in België
breed toegankelijk, door
gestandaardiseerde en
modulaire materialen
voor verschillende
doelgroepen (kinderen,
jongeren volwassenen) in
verschillende contexten
(gezin, school, vereniging,
opleiding of professionele
context) te ontwikkelen en
aan te bieden.

(E)2.4. Welzijnszorg heeft
een duidelijke educatieve
strategie met daarin
° modellen op maat die
mensen aanzetten tot actie
° modellen en/of trajecten
op maat die organisaties
aanzetten tot structurele
maateregelen ten gunste
van (dienstverlening aan)
mensen in armoede,
en biedt die actief aan.

educatie

(P)3.4. De door Welzijnszorg
gesteunde projecten voeren
in naam van Welzijnszorg
sensibiliserende opdrachten
uit.

(E)1.4. Welzijnszorg
presenteert een
genuanceerd (divers) beeld
van armoede dat toelaat
de diversiteit in de groep
mensen in armoede over te
brengen.
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communicatie
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(C)1.5. Welzijnszorg
presenteert concrete
(levens-)verhalen als
middel om een correct
en herkenbaar beeld van
armoede(bestrijding) te
versterken.
(C)1.6. Welzijnszorg
hanteert deze aanpak in
haar communicatie met
onderscheiden (doel-)
groepen en in een effectieve
mix van dragers (druk,
sociale media, …).

(E)3.5. De prioritaire
doelgroepen in het
educatieve beleid van
Welzijnszorg worden bereikt
en maken gebruik van het
aanbod.
(E)3.6. Welzijnszorg leidt
mensen met en zonder
ervaring in de armoede op
tot vrijwillige vormers en zet
hen in om het educatieve
bereik van Welzijnszorg te
vergroten.
(E)3.7. Welzijnszorg
versterkt haar educatieve
werk door deel uit te
maken van netwerken en
samenwerkingsverbanden.

(C)2.5. Welzijnszorg streeft
naar een grote aanwezigheid
in de media waarbij ze
vooroordelen en clichés mbt
armoede bestrijdt door een
realistisch en verscheiden
beeld van mensen in
armoede en hun leefsituatie
te geven.

(C)3.8. Om de betrokkenheid
van verschillende types van
medestanders te vergroten,
past Welzijnszorg haar
communicatie aan aan de
noden van onderscheiden
doelgroepen.

(domeinen)

strategische doelstelling 1

strategische doelstelling 2

strategische doelstelling 3

verbredende
publiekscampagne

(VC)1.7. Welzijnszorg voert
jaarlijks een laagdrempelige
publiekscampagne met de
focus op een basisrecht
(wonen, gezondheid, werk,
onderwijs, …) of op een
categorie van mensen in
armoede (kinderen, …).

(VC)2.6. Welzijnszorg
voert jaarlijks een
laagdrempelige brede
publiekscampagne met een
herkenbare en eenduidige
boodschap over de
noodzaak van (structurele)
armoedebestrijding en
solidariteit.

(VC)3.9. Welzijnszorg
ontwikkelt een
‘campagnemerk’ en zet het
in om het brede publiek te
benaderen en op te roepen
tot actie tegen armoede.

(FW)1.8. Met initiatieven
op basis van concrete
verhalen (zie XVI) creëert
Welzijnszorg bij het brede
publiek een fondsenwervend
draagvlak voor de aanpak
van armoede in eigen land.

(FW)2.7. Welzijnszorg
biedt actief haar
fondsenwervende
modellen en kansen voor
onderscheiden doelgroepen
aan.

(FW)3.11. Welzijnszorg
bakent planmatig nieuwe
doelgroepen af en motiveert
hen om fondsenwervende
initiatieven op te zetten.

.

(A)3.12. Welzijnszorg streeft
een bredere toepassing
na van interne en externe
goede praktijken van
ondersteuning van de
achterban.

achterban

(A)3.13. Welzijnszorg
activeert gericht haar
bestaande achterban
door monitoring van hun
inzet en een aangepaste
communicatiestrategie.
(A)3.14. Welzijnszorg
verbreedt en vernieuwt haar
achterban.
(A)3.15. Welzijnszorg
mobiliseert mensen
in armoede en hun
groepen voor de thema’s
en campagnes van
Welzijnszorg.
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fondsenwerving

(VC)3.10. Met het
‘campagnemerk’ wil
Welzijnszorg organisaties uit
verschillende sectoren van
het middenveld (bedrijven,
media, verenigingen, …)
langdurig betrekken bij
acties om armoede te
bestrijden.
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(mensen en
middelen)

strategische doelstelling 4
Welzijnszorg realiseert de voorwaarden om als organisatie haar missie op een
duurzame manier te blijven waarmaken.

profiel van de
organisatie

4.1. Welzijnszorg heeft een herkenbare identiteit als hedendaagse bezielde beweging
scvw met een actieve openheid naar andere culturen, groepen,…

personeel

4.2. Een competente en gemotiveerde personeelsploeg is in staat de verbinding
te maken tussen de missie van de organisatie en de noden en verwachtingen van
achterban en publiek.

structuren

4.3. Welzijnszorg actualiseert haar organisatie(structuur) met het oog op een flexibele
werking die voeling houdt met evoluties in de samenleving en realiseert zo een
verhoogde en welomschreven betrokkenheid van haar achterban.

financieel beleid

4.4. Welzijnszorg is een financieel gezonde organisatie die investeert in de realisatie
van haar opdrachten.

huisvesting en
uitrusting

4.5. Een effectief en efficiënt beleid leidt tot een duurzame en performante
organisatie.

kwaliteit

4.6. Het kwaliteitsbeleid wordt gevoerd op basis van een systematiek, met oog voor
effecten en/of impact van de werking.

6.3.		 De beoordelingselementen ingevuld
		 voor 2016-2020
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Het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk, gewijzigd op 14 maart
2008, voorziet dat een beweging beoordeeld wordt op basis van 12 onderstaande beoordelingselementen.
In onderstaand overzicht geven we aan hoe en waar in onze plannen voor 2016-2020 Welzijnszorg zich tot
deze beoordelingselementen verhoudt.
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6.3.1.		De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema 		
of het cluster; de wijze waarop die expertise verder wordt ontwikkeld; 		
de wijze waarop de knowhow wordt ontsloten
De formulering van strategische doelstelling 1 ‘Welzijnszorg presenteert een hedendaags en correct beeld
van armoede in eigen land’ geeft al aan welk belang wij hechten aan het up to date houden van onze kennis
van armoede in eigen land. We blijven dit gewoontegetrouw doen door kennis uit de wetenschappelijke
wereld, kennis van op het terrein en ervaringskennis te combineren (OD 1.1., 1.2. en 2.3.). Intern sluiten we
hierop aan met OD 4.2., waarin de expertise van de gehele personeelsploeg een actieterrein is.
Ook onze aanwezigheid in netwerken en samenwerkingsverbanden (OD 3.1.) kan onze expertise verhogen.
We willen dit verkennend doortrekken naar het Europese niveau.
In het visitatieverslag over de beleidsperiode 2011-2015 kreeg Welzijnszorg de suggestie nog meer werk te
maken van het ontsluiten van de aanwezige knowhow.
De strategische doelstelling 2 ‘Welzijnszorg treedt (pro)actief naar buiten met haar aanklacht, analyse en
voorstellen m.b.t. armoede in eigen land’ is hierop een antwoord. We zien het ontsluiten van onze knowhow
voornamelijk via ons beleidswerk (OD 2.1. we gaan werken met meerdere dossiertjes per jaar, maar reageren
ook op standpunten en discussies in de actualiteit – zie OD 2.2.) en onze educatieve werking (laagdrempelig

in OD 1.3. en 1.4., diepgravender onder strategische doelstelling 2). Ook de jaarlijkse campagnethema’s zijn
bedoeld om kennis over armoede te verspreiden (OD 2.5.).
Samenwerkingsverbanden en netwerken willen we niet alleen inzetten om onze expertise te verhogen, maar
ook om onze knowhow in te zetten (OD 3.1. en 3.2.).
In het financiële behoefteplan van Welzijnszorg vzw vroegen we een uitbreiding (0,5 FTE) om meer te
kunnen wegen op Europees en/of internationaal beleid: enerzijds verkennen en anderzijds actieve stappen
kunnen zetten. Aangezien dat financiële behoefteplan niet gehonoreerd werd, zullen we deze plannen, die
voortvloeiden uit de vaststelling dat ook m.b.t. armoedebestrijding en welzijn beleid steeds vaker op een
internationaal niveau aangestuurd wordt, niet in die mate uitvoeren. We beperken ons voorlopig tot plannen
voor vaste aanwezigheid in een Europees netwerk.

6.3.2.		De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht
		 voor interculturaliteit
Welzijnszorg hecht belang aan het omgaan met diversiteit. We gaan erop in in onze omgevingsanalyse, het
blijkt uit onze analyse van de organisatie en mondde uit in een beleidsuitdaging.
We maken diversiteit en het omgaan ermee onderwerp van onze werking: het beeld van armoede dat wij
presenteren bevat alle elementen van diversiteit (strategische doelstelling 1, OD 1.4.). We willen ook dat
mensen in armoede, autochtoon of allochtoon, zich herkennen in wat wij zeggen en betrekken hen en hun
organisaties bij de opmaak van onze analyse (OD 1.1.).
Dat betekent ook dat wij mensen in armoede, ook etnisch-culturele minderheden, als partner van
Welzijnszorg zien: in netwerken en partnerschappen (OD’s 3.1., 3.6., 3.10), als achterban (OD 3.14. en 3.15.)
en in onze structuren (OD 4.3.).

6.3.3.		De wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 		
benaderd, inclusief de inspanning om andere publieksgroepen aan te 		
trekken
Dit is het onderwerp van onze strategische doelstelling 3 ‘Om haar impact te vergroten, benadert en
engageert Welzijnszorg individuen, groepen, organisaties en netwerken’.
Dat we het in deze doelstelling hebben over individuen, groepen, organisaties en netwerken, is bewust zo. We
zijn hierin ambitieus.
Verschillende (bijv. ouderen vs. jongeren) en veranderende (bijv. ‘lichte’ gemeenschappen) inzet
van individuen, andere burgerschaps- en participatiemodellen (bijv. Toekomstfabriek Gent), nieuwe
organisatiemodellen (bijv. transitiegroepen), enz. dagen Welzijnszorg uit.
Mensen in armoede en etnisch-culturele minderheden (zie beoordelingselement 2) komen hierbij expliciet in
het vizier.
We gaan na op welke wijze we onderscheiden publieksgroepen het best aanspreken (OD’s 3.8., 3.11) en
passen onze communicatie (OD 1.6.) én onze modellen daaraan aan (OD’s 1.3., 2.8.).
Voor het brede publiek werken we aan een campagnemodel met een nog breder bereik en een actieve
mobilisatie (OD’s 1.7., 1.8., 2.6., en 3.9.) en met ministorytelling om onze structurele boodschap te doen
overkomen (OD 1.5.).
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We willen in dialoog gaan en samenwerking aangaan in openheid en met respect (OD 4.1.).
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Gedurende deze beleidsperiode werken we expliciet aan de monitoring van wat onze medestanders doen (OD
3.13.), ontwikkelen we een beter zicht op hun ondersteuningsnoden en passen onze werking daaraan aan
(OD 3.12., 4.2. en 4.3.)

6.3.4.		De creativiteit, de diversiteit en de originaliteit van de gehanteerde 		
methoden, evenals de effectiviteit ervan
Een belangrijke wijziging tegenover de vorige beleidsperiode is de manier waarop onze jaarlijkse campagne
gepresenteerd en ingevuld zal worden. De ontwikkeling van een nieuw campagnemodel is volop bezig; het
startschot wordt in 2016 gegeven (OD’s 1.7., 2.6., 3.9). We beogen een effectiever model met een grotere
herkenbaarheid/continuïteit om het grote publiek te bereiken.
We gaan om dezelfde reden veel sterker gebruik maken van verhalen en getuigenissen (storytelling)
(OD 1.5. en 1.8.).
We gaan na wat de noden en wensen van bepaalde publieksgroepen en onze achterban zijn om onze
modellen hieraan aan te passen. We willen met een diversiteit aan materialen en methoden verschillende
doelstellingen bereiken: kennismaking met en geraakt worden door het thema armoede vanuit
herkenbaarheid, actie ondernemen, zicht krijgen op de diversiteit van oorzaken en gevolgen van armoede,
veranderingstrajecten voor organisaties, enz. (OD’s 3.13, 1.6., 1.3., 2.4. en 2.7.). We proberen frisse,
uitdagende modellen uit te werken.
Om te kunnen inspelen op nieuwe noden en/of doelgroepen, bestaat de mogelijkheid interne projecten op te
zetten om gedurende een afgebakende tijd een nieuwe methodiek te ontwikkelen (OD 4.4.).
We willen meer aandacht hebben voor de effecten en de impact van ons handelen. We voorzien dit onder SD 3
‘Om haar impact te vergroten, benadert Welzijnszorg…’.
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6.3.5.		De communicatie met het publiek, de aandacht voor de media
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We vertrekken vanuit een actueel, genuanceerd en herkenbaar beeld van (mensen in) armoede. We
presenteren dat beeld met verhalen en getuigenissen (SD 1, OD’s 1.5. 1.8., 2.5.).
We passen onze communicatie aan aan verschillende graden van betrokkenheid bij Welzijnszorg en de
verschillende noden en behoeften van onze medestanders (OD’s 1.6., 3.8., 3.9.).
In de campagneperiode (november-december) besteden we veel aandacht aan (aanwezigheid in) de media
(OD’s 1.7., 2.6., 3.9.). Maar ook buiten de campagneperiode wil Welzijnszorg zichtbaarder zijn. Dat is een
duidelijke beleidsprioriteit. SD 2 is daarvan de vertaling.
We willen onze stem in de media laten horen op eigen initiatief (OD 2.1. en 2.3.) of in reactie op de actualiteit
of standpunten van anderen (OD 2.2.).

6.3.6.		De interne samenhang van het beleidsplan en de realiteitswaarde ervan
In hoofdstuk 6.2. motiveerden we de logica in de opbouw van onze strategische en operationele
doelstellingen en motiveerden we de keuze voor een matrix vanuit de aandacht voor de uitvoering en
opvolging ervan.

Het feit dat de uitdagingen, prioriteiten en doelstellingen 2016-2020 voortvloeien uit een uitvoerige analyse
van de organisatie (bekeken met zowel een interne als een externe bril) en de context, maken dat dit
beleidsplan 2016-2020 gedragen is door alle uitvoerders (bestuur en medewerkers).
In het financiële behoefteplan dat Welzijnszorg indiende op 1 februari 2015, stelden we een aantal projecten
voor voor een mogelijke verhoging van onze subsidie-enveloppe. Aangezien de minister niet besliste tot
verhoging van de subsidie-enveloppes – behalve tot de decretale minimumsubsidie voor bewegingen onder
die drempel – moest Welzijnszorg elk van de voorgestelde projecten evalueren op de lijn realiteitswaardewenselijkheid:
• De uitbreiding van de werking met een HT Europese lobbyist wordt geschrapt.
• Het educatieve luik Armoede In-zicht vinden we dermate belangrijk dat we het blijven inbouwen in de
educatieve werking.
• Een beslissing over continuering van het project Iedereen mee tegen armoede wordt pas later genomen.
• De investeringen voor een breder publieksbereik met een campagnemerk worden uit eigen middelen
bekostigd.
• De investering voor de inzet van nieuwe technologieën voor educatieve materialen wordt ad-hoc
bekeken.
Dit voorliggende beleidsplan kunnen we onmogelijk uitvoeren als we enkel het subsidiebedrag dat
Welzijnszorg vzw als erkende en gesubsidieerde beweging scvw ontvangt, kunnen inzetten.
We kunnen onze plannen, met o.a. de projecten die we in het financiële behoefteplan al opnamen, alleen
maar realiseren door een verhoogde inzet van eigen middelen. In de meerjarenbegroting 2016-2020 is
daarom het budget voor onze fondsenwerving opgetrokken.

6.3.7.		De aard en de omvang van de educatieve activiteiten en de 				
werkmaterialen

Maar daarnaast werken we ook op maat, en maken we modellen die mensen aanzetten tot actie en
concipiëren modellen en/of trajecten die organisaties aanzetten tot structurele maatregelen ten gunste van
(dienstverlening aan) mensen in armoede (OD 2.4., 3.5.).
We schakelen vrijwilligers met ervaringsdeskundigheid in armoede in om ons educatief bereik te vergroten
en te verdiepen (OD 3.4. en 3.6.).
We ondersteunen onze achterban (OD 3.12.) opdat zij hun multiplicatorfunctie kunnen waarmaken.

6.3.8.		De acties en de campagnes
In Welzijnszorgterminologie hebben we één grote jaarlijkse publiekscampagne (OD’s 1.7., 2.6., 3.9. en 3.10)
met de focus op een basisrecht (wonen, gezondheid, werk, onderwijs, …) of op een categorie van mensen in
armoede (kinderen, …).
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Welzijnszorg heeft een duidelijke educatieve strategie en biedt die actief aan.
Welzijnszorg maakt informatie en inzichten rond armoede in België breed toegankelijk (OD 1.4.), door
gestandaardiseerde en modulaire materialen voor verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren
volwassenen) in verschillende contexten (gezin, school, vereniging, opleiding of professionele context) te
ontwikkelen en aan te bieden (OD 1.3.).
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In ‘bewegings’termen hebben we meerdere campagnes per jaar: we brengen, onderbouwd met dossiertjes,
verschillende thema’s onder de aandacht (OD’s 2.1., 2.3., 3.2.) van ofwel het brede publiek ofwel een
specifieke groep.
Voor een verkiezingsjaar, bijvoorbeeld, zullen we het brede publiek mobiliseren om te gaan stemmen met het
belang van armoedebestrijding in hun achterhoofd en zullen we aan politieke actoren een memorandum in
één of andere vorm presenteren.
Onze campagnes of acties voeren we vaak in samenwerking met anderen (OD’s 3.1., 3.10).
2.1., 2.3.,

6.3.9.		De samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties
Samenwerken zit in het DNA van Welzijnszorg.
Onze strategische doelstelling 3 bewijst dit. We maken deel uit van samenwerkingsverbanden en netwerken
om onze politieke (OD’s 3.1., 3.2., 1.2.) en onze educatieve (OD’s 3.4., 3.6., 3.7.) opdracht te versterken, en
om ons campagnebereik te vergroten (OD’s 1.2., 3.10., 3.15.).
Welzijnszorg verleent steun aan (lokale) armoedeprojecten van derden. De relatie met deze organisaties is
vooral gebaseerd op samenwerking in functie van armoedebestrijding (OD’s 1.2., 2.3., 3.3., 3.4.).

6.3.10.	Het engagement van vrijwilligers en bestuurders
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In het visitatieverslag over de beleidsperiode 2011-2015 werd Welzijnszorg aangemoedigd het evenwicht
tussen ‘professionele’ expertise en de inbreng van vrijwilligers in de bestuursorganen te bewaken.
In dit beleidsplan is ‘achterban’ als apart domein opgenomen in de doelstellingenmatrix. De operationele
doelstellingen 3.12. tot 3.15 geven het belang aan dat Welzijnszorg hecht aan het verbreden, verdiepen en
versterken van haar achterban.
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Verdiepen van het engagement kan ook het opnemen van beleidsverantwoordelijkheid binnen Welzijnszorg
inhouden. Om daarin beter aan te sluiten bij de wijze waarop mensen zich willen engageren (zie ook
beoordelingselement 3), willen we onze structuren en participatiemogelijkheden aan een grondige revisie
onderwerpen (OD 4.3.) en de organisatie en taken van het beroepskader daaraan aanpassen (OD 4.2.).

6.3.11.	De zorg voor professionaliteit en professionalisering
Welzijnszorg wil haar missie op een duurzame manier kunnen nastreven (SD 4).
Zorg voor een competente en gemotiveerde personeelsploeg (OD 4.2.), aangepaste en doeltreffende
inspraak- en beleidsorganen (OD 4.3.), een organisatie die investeert om haar opdrachten nog beter /
kwalitatiever te kunnen realiseren (OD 4.4. en 4.5.) zien we als de belangrijkste werkpunten om dat te
kunnen doen.
Die zorg voor professionaliteit (competentie en motivatie) is er ook als het om derden, achterban en
vrijwilligers gaat: betere lokale armoedebestrijding (OD 3.3.), toegeruste vrijwillige vormers (OD 3.6.) en
aangepaste ondersteuning (OD 3.12. en 3.13.).

6.3.12.	De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes 		
van integrale kwaliteitszorg
Als we willen weten of de impact van Welzijnszorg daadwerkelijk vergroot (SD 3), dan zullen we dat
punctueel en/of periodiek moeten meten. OD 4.6. voorziet dit. Ook met betrekking tot de ondersteuning van
de achterban (OD 3.12. en 3.13.) is dit expliciet ingeschreven in dit beleidsplan.
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In hoofdstuk 6.2. motiveerden we de keuze voor een matrix voor de opbouw / weergave van onze
strategische en operationele doelstellingen vanuit de aandacht voor de uitvoering en opvolging ervan. We
zoeken naar een nieuwe systematiek hiervoor
Aandacht voor en werken aan kwaliteit is een zaak van de hele organisatie. We willen dit faciliteren door een
systematiek van documenteren en handleidingen, opleiding en introductie, overleg, enz. (OD 4.6.).
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