Voorwoord
Het afgelopen jaar vergeleken we onze werking weleens met een groot zeilschip. Metaforisch trotseerden we
woelige zeeën en kolkende golven, en lieten we ons niet verleiden door de lokroep van bekoorlijke sirenen. Met
de eindbestemming voor ogen zetten we koers naar ons doel. Een groot zeilschip besturen vergt veel meer dan
enkel een straffe kapitein aan het roer, die de taken verdeelt. Het vereist evenzeer een sterke en goed
samenwerkende bemanning, kennis van de zeeën en zeestromen en een stevige mast die het zeil draagt.
Onze personeelsleden en bestuursleden bundelden hun krachten om de route voor komende beleidsperiode uit
te stippelen. Dit beleidsplan wijst ons de komende vijf jaar als kompas de weg. We staan als één ploeg klaar om
tijdens de beleidsperiode 2021-2025 opnieuw een stukje dichter bij onze eindbestemming te komen: een warme,
inclusieve samenleving.
Een grootschalig ledenonderzoek naar aanleiding van een
mogelijke naamsverandering bevestigt dat KVG-Vorming
alvast goed op weg is om bij te dragen aan die warme
samenleving. Ons warme DNA kwam uit de bevraging op een
indrukwekkende manier naar voren.
Onze leden voelen zich thuis bij onze vereniging, dankzij de
openheid, ontmoetingen en warmte op activiteiten van
plaatselijke afdelingen. KVG-Vorming biedt een veilige
thuishaven voor kwetsbare doelgroepen en geeft een
antwoord op de vereenzaming die steeds meer mensen
treft. We zetten de deuren open om ook mensen te
verwelkomen die nog niet eerder de weg naar onze
vereniging vonden. Op deze manier reiken we zelf
uitdrukkelijk de hand naar groepen die we minder vlot
bereiken. Want samen staan we sterker.
Ons DNA vormt de basis van onze werking en is aanwezig bij
alles wat we ondernemen, nu en tijdens de komende
beleidsperiode. We staan te trappelen om er tijdens de
komende beleidsperiode sterk werk van te maken en dat
warme DNA over te dragen aan de gehele samenleving!

Pierre Gyselinck
Voorzitter KVG-Vorming vzw
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“Ik zag nooit eerder in een onderzoek zo een
helder en positief DNA naar voren komen.”
- Eric Goubin
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1

Inleiding en leeswijzer

Dit beleidsplan is op te delen in vier delen. Dit eerste deel voorziet een leeswijzer voor de rest van het document,
aan de hand van het beoordelingssjabloon. Daarna beschrijft het de totstandkoming van dit beleidsplan, de
betrokken stakeholders en gaat het in op de zelfevaluatie van KVG-Vorming.
Het volgende deel presenteert de inhoudelijke werking van KVG-Vorming: welke opvallende tendensen bracht de
gegevensverzameling aan het licht? Hoe worden de rollen ingevuld? Welke functies worden opgenomen? Hoe
verhouden die zich tot elkaar? We gaan eveneens dieper in op de structuur en de geschiedenis van KVG-Vorming.
Daarna beschrijven we de plaats van vrijwilligers in onze werking en het belang van onze werking in de vrije tijd.
De SWOT-analyse wordt toegelicht, waarna de strategische en operationele doelstellingen aan bod komen in deel
drie.
Het vierde en laatste deel beschrijft de zakelijke werking van KVG-Vorming. Dit omvat de aanpak van een integrale
kwaliteitszorg, de visie op goed bestuur, het financiële luik en het medewerkersbeleid. We maken eveneens de
koppeling tussen het inhoudelijke en het zakelijke deel van onze werking.

de inhoudelijke beoordelingselementen
1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet.
a.

De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie.

Aan de hand van sociaal-culturele praktijken, versterken wij personen met een handicap en strijden wij voor de
inclusieve samenleving. Wij werken met, voor en door personen met een handicap. We streven naar gelijke
rechten en keuzevrijheid voor personen met een handicap, ongeacht afkomst, aard van de handicap,
sociaaleconomische achtergrond,… Op p. 14 staan onze missie en visie toegelicht.
b.

De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan de
emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve
en solidaire samenleving door:
1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert;
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak maakt;
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die daarop
een werkend antwoord bieden;
KVG-Vorming werkt voor en door personen met een handicap en zet extra in op de meest kwetsbaren binnen
deze doelgroep (toelichting doelgroep punt 8.2 op p. 38). Onze concrete doelstellingen staan beschreven van
p. 49 tot p. 57 en de gegevensanalyse op p. 15 beschrijft de samenlevingsvraagstukken.
1. Door netwerkvorming, drempels weg te werken, personen met een handicap te informeren en te
empoweren, door nieuwe vormen van verenigen.
2. Vereenzaming, individualisering/vermaatschappelijking van de zorg, armoede, ontoegankelijkheid,
superdiversiteit, de ‘nieuwe vrijwilliger’, digitalisering.
3. We doen dit door personen met een handicap te verenigen, vormingen aan te bieden, aanbod op maat te
ontwikkelen, acties en campagnes te voeren, vertegenwoordigingswerk, samen te werken met partners en aan
netwerkversterking te doen (BUDDY-werking). De concrete strategie en praktijk die we hanteren staat
beschreven in de strategische kadering per functie (p. 23 tot p. 33).
2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke
context die ze zelf omschreven heeft.
a.

In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in
relatie tot haar missie en visie;

De gegevensanalyse op p. 15 beschrijft welke maatschappelijke tendensen we aankaarten en aanpakken. De
individualisering/vermaatschappelijking van de zorg beschouwen we als de belangrijkste bedreiging voor onze
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achterban. KVG-Vorming strijdt voor de autonomie en keuzevrijheid van alle personen met een handicap. Een
overzicht van deze bedreigingen is te vinden in de SWOT-analyse op p. 46.
b.

De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen
om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;
Het nieuwe engagement van vrijwilligers is in opmars (groei van burgerinitiatieven, verschuiving in rollen en
taken van vrijwilligers) we zetten hier extra op in door de mogelijkheden hiervan te onderzoeken en hiermee
te experimenteren (toelichting in punt 8.3 vrijwilligers op p. 39). Digitalisering is zowel een kans als een
bedreiging voor onze doelgroep (SWOT-analyse p. 46). We zien enerzijds kansen voor nieuwe afdelingen en
alternatieven voor mobiliteitsproblemen en voelen anderzijds een grote nood aan ondersteuning bij onze
achterban (leerfunctie p. 27). Onze BUDDY-werking versterkt het informeel netwerk, stimuleert
netwerkverbreding en gaat vereenzaming tegen. Daarom breiden we de BUDDY-werking de komende jaren uit.
Link met doelstellingen: OD 4.1, OD 3.1, OD 1.4 en OD 2.3
3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele
rollen.
a.

De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal
waarmaken;

KVG-Vorming maakt verbinding mogelijk tussen groepen (bonding en bridging tussen afdelingen en tussen de
diversiteit van handicaps), gemeenschappen (bridging via samenwerkingen, uitwisseling en kennismaking) en
de brede samenleving (aan de hand van onze leer- en maatschappelijke bewegingsfunctie zowel individuen
als maatschappij sensibiliseren). De uitgebreide toelichting van de verbindende rol is te vinden op p. 17 en in
onze doelstellingen is deze te herkennen aan het icoon
b.

.

De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

KVG-Vorming is maatschappijkritisch (lokale initiatieven worden opgenomen door de afdelingen, algemene
thema’s worden nationaal gedragen), individueel kritisch (het stimuleren van kritisch burgerschap) en
zelfkritisch (eigen pijnpunten erkennen). De uitgebreide toelichting van de kritische rol is te vinden op p. 18 en
in onze doelstellingen is deze te herkennen aan het icoon
c.

De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal
waarmaken;
KVG-Vorming stelt nog te veel maatschappelijke drempels vast voor personen met een handicap. Om
maatschappelijk te innoveren gaan we eerst informatie verzamelen, experimenteren met ideeën, deze in de
praktijk toepassen, uit leren en de bevindingen naar de buitenwereld communiceren. De uitgebreide toelichting
van de laboratoriumrol is te vinden op p. 20 en in onze doelstellingen is deze te herkennen aan het icoon
4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a.

De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele
doelstellingen die ze wil realiseren;

Onze strategische doelstellingen zijn te vinden op p. 49 tot p. 57 en richten zich op vier grote thema’s: drempels
(p. 49), beperkt netwerk (p. 51), alternatieve verenigingsvormen en -aanbod (p. 53) en individuele
versterking (p. 54). De vijfde doelstelling is een zakelijke doelstelling (p. 56).
b.

De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de actuele
maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft;

Per strategische doelstelling maken we de link met de missie en de SWOT-analyse (kadering onder elke
strategische doelstelling, p. 49 tot p. 57). De gegevensverwerking a.d.h.v. een SWOT-analyse en de
beleidsuitdagingen is te vinden op p. 46.
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5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij de
functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele
volwassenenorganisatie.
a.

De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze;

KVG-Vorming kiest bewust voor de vier functies, maar kent hieraan verschillende gewichten toe.
De gemeenschapsvormende functie is de meest belangrijke, de leer- en maatschappelijke bewegingsfunctie
delen de tweede plaats en de cultuurfunctie staat op een derde plaats (toelichting functiemix op p. 33).
b.

De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies;

Gemeenschapsvorming is de kern van onze werking (laagdrempelige ontmoeting en sociaal contact). Van
daaruit zetten we in op individuele versterking (leerfunctie) en maatschappelijke sensibilisering
(maatschappelijke bewegingsfunctie). Onze cultuurfunctie beschrijft ons warm DNA, onze waarden en normen
en de manier waarop we culturele participatie inzetten als tool om individuen te versterken en
gemeenschapsvorming te ondersteunen (functiemix p. 33).
c.

De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren.

1.
i.

Voor de cultuurfunctie:
de visie op cultuur in relatie tot de missie
van de organisatie;
een verantwoorde toekomstige werkwijze
van de organisatie om de praktijken op te
zetten die erop gericht zijn cultuur te
creëren, te bewaren, te delen en eraan
deel te nemen;

De visie op de cultuurfunctie (p. 30) beschrijft de link met
onze missie. De strategische kadering geeft een
toelichting van onze strategie en praktijken. In onze
doelstellingen is de cultuurfunctie te herkennen aan het

Voor de leerfunctie:
de visie op leren in relatie tot de missie
van de organisatie;
een verantwoorde toekomstige werkwijze
om leeromgevingen op te zetten

De visie op de leerfunctie (p. 27) beschrijft de link met
onze missie. De strategische kadering geeft een
toelichting van onze strategie en praktijken. In onze
doelstellingen is de leerfunctie te herkennen aan het

ii.

2.
i.
ii.

icoon
De KVG-Vorming waarden en normen zijn de algemeen
aanwezige lijm doorheen onze werking en worden
bevestigd door onze achterban in ons warm DNA. Deze
waarden en normen hebben zich gevormd tot een
persoonlijke methode waarop we te werk gaan.
Anderzijds biedt onze cultuurfunctie een tool om samen
cultuur te creëren, te delen en te beleven. KVG-Vorming
strijdt dan ook voor een toegankelijk cultuuraanbod voor
iedereen. De werkwijze lichten we toe in de strategische
kadering, on

icoon
KVG-Vorming zet de leerfunctie in op diverse niveaus:
individueel, in groep, organisatorisch en maatschappelijk.
Informatiedeling kan zowel verbredend als verdiepend
zijn, afhankelijk van de doelgroep en het concrete
onderwerp.
3.
i.

ii.
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Voor de gemeenschapsvormende functie:
de visie op groepen en gemeenschappen
en interacties daartussen in relatie tot de
missie van de organisatie;
een verantwoorde toekomstige werkwijze
om processen te ondersteunen en te
faciliteren die leiden tot het vormen van
groepen en gemeenschappen of tot

De visie op de gemeenschapsvormende functie (p. 23)
beschrijft de link met onze missie. De strategische
kadering geeft een toelichting van onze strategie en
praktijken.
In
onze
doelstellingen
is
de
gemeenschapsvormende functie te herkennen aan het
icoon

interacties
tussen
gemeenschappen;

4.
i.

ii.

groepen

en

KVG-Vorming spitst zich intern toe op zowel bonding als
bridging tussen de eigen afdelingen en leden, afhankelijk
van de aard van de handicap(s). Extern zetten we in op
bridging naar andere gemeenschappen en partners aan
de hand van samenwerkingen en uitwisseling van
expertise.

Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:
De visie op engagement en politisering en
op relevante samenlevingsvraagstukken in
relatie tot de missie van de organisatie;
Een verantwoorde toekomstige werkwijze
om praktijken op te zetten waarin ruimte
voor engagement en politisering wordt
gecreëerd
in
relatie
tot
samenlevingsvraagstukken.

De visie op de maatschappelijke bewegingsfunctie (p.
25) beschrijft de link met onze missie. De strategische
kadering geeft een toelichting van onze strategie en
praktijken. In onze doelstellingen is de maatschappelijke
bewegingsfunctie te herkennen aan het icoon
KVG-Vorming verdedigt de belangen van personen met
een handicap door problemen aan te kaarten die hen
belemmeren om ter participeren aan de maatschappij.
Ze
doet
dit
door
regionaal
en
nationaal
sensibiliseringsacties,
samenwerkingen
en
vertegenwoordigingswerk op te nemen.

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied.
a.

De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal afspelen door
kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van de al eerder
gerealiseerde sociaal-culturele werking aan te reiken;

KVG-Vorming heeft (volgens gegevens van 10 september 2019) 17.817 leden, 1.928 vrijwilligers en 227
afdelingen. Er werden in 2018 1.320 activiteiten geregistreerd met een totaal van 15.250 deelnemers (een
uitgebreid overzicht hiervan is te vinden op p. 70 tot p. 73).
De KVG-afdelingen en regiobesturen hebben de vrijheid om in te zetten op regionale thema’s en acties.
Nationaal worden landelijke acties gecoördineerd en georganiseerd. De info hierover is te vinden op p. 44. De
geschiedenis van KVG-Vorming staat beschreven op p. 34 tot p. 37.
b.

De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse taalgebied
of het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

De werking van KVG-Vorming spreidt zich uit over heel Vlaanderen en is in te delen in zeven regio’s met zes
regiosecretariaten. Onze 227 afdelingen zijn ongeveer gelijkmatig verspreid, met een kleine minderheid in
provincie West-Vlaanderen en een kleine meerderheid in Antwerpen, waar we twee regio’s hebben. Toelichting
over de landelijke spreiding van onze afdelingen, leden en vrijwilligers is te vinden op p. 70 tot p. 73. Het
organigram is te vinden op p. 70.
7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
a.

De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich aantoonbaar en
hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.

KVG-Vorming organiseert vooral vrijetijdsactiviteiten in de privésfeer van mensen en biedt vormingen aan die
gericht zijn op de persoonlijke ontplooiing van onze leden en vrijwilligers. 75% van ons aanbod wordt
georganiseerd tijdens weekenden. Een overzicht hiervan is te vinden op p. 42 tot p. 44.
b.

Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt,
omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.

Een beperkt deel van onze werking dat zich niet rechtstreeks op de vrije tijd richt, kan ondergebracht worden
in de samenwerkingen met externe partners en professionelen (intermediairen). We lichten dit kort toe onder
het deel medewerkers op p. 74 en beschouwen dit als een strategie en onderdeel van onze
gemeenschapsvormende functie (p. 23) en verbindende rol (p. 17).
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8° de werking voor:
a.
b.
a.

Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen
Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek

De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin maakt op het
vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie expliciteert haar werking voor
(een of meer) specifieke kansengroepen en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen,
gemeenschappen of het brede publiek;

KVG-Vorming werkt voor een kansengroep en richt zich van daaruit naar het brede publiek.
KVG-Vorming werkt voor en door personen met een handicap en hun netwerk en maakt geen verschil
naargelang aard van de handicap, leeftijd, seksuele geaardheid, achtergrond,… We hebben extra aandacht voor
de meest kwetsbaren binnen onze doelgroep: personen met een handicap en een migratieachtergrond, die in
armoede leven en sommige personen met een verstandelijke handicap of meervoudige handicap
(gespecifieerd op p. 38). In de visie op de gemeenschapsvormende functie (p. 23) beschrijven we andere
gemeenschappen en groepen, wat zowel een strategie als een verdieping of verbreding van onze kennis is. In
deze samenwerkingen vinden we een gezamenlijk doel: drempels wegwerken, mensen versterken, de
maatschappij sensibiliseren. We reiken hiermee de hand naar andere kansengroepen alsook het brede publiek
en sensibiliseren hen i.v.m. handicap.
b.

Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar toekomstige beleid en aanpak
die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te streven of de organisatie expliciteert
en verantwoordt haar toekomstige beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie
van die kansengroepen te realiseren.

In kader van de extra kwetsbaren binnen de doelgroep van personen met een handicap maken we ook de
verbinding met andere gemeenschappen als partners en bondgenoten (vb. in teken van interculturaliteit,
armoede, gidsen aan personen met een verstandelijke handicap), dit linkt aan onze visie op de
gemeenschapsvormende functie op p. 23 en de toelichting van de doelgroep op p. 38. Binnen onze
vrijwilligerspool zien we eveneens mogelijkheden in het betrekken van het brede publiek en kansengroepen
(toelichting vrijwilligersbeleid p. 39). Dit is vervat in OD 3.3. (p. 53), OD 3.2 (p. 51).
9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier waarop ze betrokken
en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a.

De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de werking;

KVG-Vorming kan rekenen op verschillende ‘soorten’ vrijwilligers, afhankelijk van de taken en rollen die zij
wensen op te nemen (toelichting vrijwilligersbeleid op p. 39). Tijdens deze beleidsperiode zetten we extra in
op het experimenteren met nieuwe vormen van verenigen (SD 3 p. 53). Onze afdelingsbegeleiding stemmen
we hierop af (p. 41).
b.

De organisatie expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe
ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm wil geven.

Voor onze gegevensverzameling bevroegen we de vrijwilligers op verschillende niveaus van onze werking
(totstandkoming op p. 8 tot p. 12). KVG-Vorming expliciteert de ondersteuning van vrijwilligers in zijn
vrijwilligersbeleid (p. 39). De afdelingsondersteuning van bestuursvrijwilligers wordt toegelicht op p. 41. We
zetten tijdens de beleidsperiode 2021-2025 sterk in op de ondersteuning van vrijwilligers in specifieke
doelstellingen (SD 2, SD 3). De doelstellingen die betrekking hebben op onze vrijwilligers worden aangeduid
met icoon
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Zakelijke beoordelingselementen en -criteria
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
a.

De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;

KVG-Vorming zet in op een goede ondersteuning van haar medewerkers, toelichting hiervan is te vinden op p.
74. Op p. 76 beschrijven we onze aanpak wat betreft communicatie en vanaf p. 78 gaan we in op kennis- en
informatiemanagement (met nadruk op IT, registratie, versterken en behouden van personeelscompetenties en
expertise).
b.

De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;

Aan de hand van een zelfevaluatie (p. 10) en cultuurmeting (p. 78) werd een IKZ-systeem op maat ontwikkeld
van KVG-Vorming (p. 59). In de strategische en operationele doelstellingen (p. 49 tot p. 57) wordt dit aangeduid
door icoon
c.

, OD 5.3 op p. 56 zet expliciet in op IKZ.

De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid;

Op p. 65 geven we een uitgebreide toelichting van het financieel beleid, met een expliciete toelichting van onze
kerncijfers, inkomsten en uitgaven op p. 67 tot p. 69.
2° de toepassing van de principes van goed bestuur
a.

De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal organiseren;

Op p. 62 is onze visie op goed bestuur te lezen. We zetten expliciet in op de implementatie van onze visie met
OD 5.1. op p. 49.
b.

De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en hun
rol- en bevoegdheidsverdeling;
Op p. 62 is onze visie op goed bestuur te lezen, hierin beschrijven we de samenstelling en doelen van onze
bestuursorganen.
c.

Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische beslissingen
die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan;

Op p. 8 tot p. 12 beschrijven we de totstandkoming van dit beleidsplan en de input die de verschillende
stakeholders geleverd hebben, de input van het planningsteam (waarin vertegenwoordigers zitten vanuit alle
lagen van onze werking) en de input en goedkeuring van de algemene vergadering doorheen het proces.
3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de
strategische en operationele doelstellingen.
De kerncijfers van onze werking zijn te vinden van p. 67 tot p. 69. We gaan dieper in op de koppeling tussen de
doelstellingen en het financiële plaatje op p. 65.
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2 Totstandkoming Beleidsplan
Om tot een beleidsplan te komen dat gedragen wordt door zowel medewerkers, vrijwilligers als bestuurders is de
inspraak van onze achterban onmisbaar. Vanaf het begin van het proces hebben we hen dan ook betrokken.
De totstandkoming van het beleidsplan verliep volgens enkele stappen, waaronder de opstart van een
planningsteam, het verzamelen van gegevens waarbij zowel interne als externe stakeholders betrokken werden,
het herbekijken van onze missie, de keuze voor onze functiemix, het verwerken van alle gegevens volgens een
SWOT-analyse, het formuleren van beleidsuitdagingen, het uitvoeren van een cultuurmeting en de goedkeuring
van het beleidsplan door de algemene vergadering. We gaan hieronder verder in op het verloop van deze planning
aan de hand van de verschillende bevraagde stakeholders.

Interne stakeholders
2.1.1

Planningsteam

Allereerst stelden we een planningsteam samen van zowel medewerkers als vrijwilligers. In totaal zetelden er 13
personen in het planningsteam. Vanuit de raad van bestuur werden drie leden afgevaardigd die het mandaat
kregen om inbreng te geven op het planningsteam in naam van de gehele raad van bestuur. De directie nam deel,
met name onze twee directeurs1. Het personeel werd vertegenwoordigd door vijf vormingswerkers en twee
vrijetijdsmedewerkers. Als voorzitter van het planningsteam konden we rekenen op een zeer nauw betrokken
vrijwilliger die niet in het bestuur zetelt. Op 22 juni 2018 kwamen zij een eerste keer samen.
De verzameling van gegevens begon door het planningsteam met een contextanalyse. Aan de hand van
verschillende bronnen die we ter beschikking kregen via Socius verdiepten we ons in de maatschappelijke
tendensen voorspeld voor de komende jaren. Aan de hand van een KanDoe2 werden op 16 november 2018 deze
tendensen verdeeld naar relevantie voor onze doelgroep en werking. Zo bepaalden we de zwaarte die ze krijgen
binnen dit beleidsplan.
Op 15 februari 2019 vond een zelfevaluatie plaats in het kader van de nieuwe beleidsplanning. Deze evaluatie
werd gemaakt tijdens een samenkomst van het planningsteam. Alle leden kregen vooraf het document ter
voorbereiding toegestuurd. Tijdens het overleg overliepen we de verschillende punten. We maakten gebruik van
de HUMANOSCOOP, een tool van Humano die ons werd aangereikt door onze externe deskundige Sven Van
Damme. Deze tool is gebaseerd op het EFQM-model en spitst zich toe op negen verschillende
organisatiedomeinen: beleid en goed bestuur, Directie, medewerkers, klantgericht aanbod, processen,
samenwerking, middelen en financiën, waardering en resultaten. De resultaten van de zelfevaluatie lichten we
verder toe in punt 2.3 (p. 10).
Nadat de gegevensverzameling werd afgerond, kwam het Planningsteam op 23 en 25 april 2019 aan de hand van
een SWOT-analyse tot geformuleerde beleidsuitdagingen. Na goedkeuring van deze beleidsuitdagingen door
de algemene vergadering schreven we op 16 en 17 mei 2019 een eerste versie van de strategische en operationele
doelstellingen. We gebruikten de rest van de zomer om bij te schaven en aan te passen waar nodig. Uiteindelijk
werden op 14 september 2019 de doelstellingen afgeklopt. De inhoud van deze beleidsuitdagingen wordt
toegelicht in punt 9.2 (p. 46).
Om tot een algemene gegevensverzameling te komen bevroegen we verschillende stakeholders, waarvan het
planningsteam slechts een kleine fractie was. Hieronder bespreken we de andere bevraagde stakeholders.

2.1.2

KVG-Vrijwilligers

KVG-Vorming hecht veel waarde aan de mening van haar vrijwilligers. Zonder hun inzet in onze afdelingen,
verbonden en regio’s, in de algemene vergadering, het bestuur en op de (regio-)secretariaten zou de werking van

2019 stond namelijk in teken van een directeurswissel: Marc Kempen wordt opgevolgd door Sophie Willekens.
Een KanDoe of kansencirkel is een methodiek waarbij een groep deelnemers in enkele overlegronden
voorstellen/ideeën overwegen, bediscussiëren, clusteren en bij consensus een niveau (kring) hoger brengen.
1
2
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onze vereniging niet mogelijk zijn. Alle regio’s werden daarom bevraagd tijdens een bestuursvergadering of
verbondsbestuur.
De regio’s Antwerpen-Mechelen en Oost-Vlaanderen3 hadden in 2018 zelf een bevraging van de eigen
vrijwilligers georganiseerd. De input van deze bijeenkomsten was perfect bruikbaar voor ons beleidsplan 20212025. Concreet ging het om:
-

verbond Mechelen: 27 juni 2018
Noorderkempen: 3 juli 2018
Zuidrand van Antwerpen: 24 oktober 2018
‘KVG-gepeperd’ (KVG Oost-Vlaanderen): 23 maart 2018
regio Waas en Dender (extra bijeenkomst in het kader van het beleidsplan): 15 november 2018
regio Gent-Eeklo-Oudenaarde (extra bijeenkomst in het kader van het beleidsplan): 1 december 2018

In de regio’s Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen kwamen de bestuursleden samen op respectievelijk 10
september 2018 en 15 november 2018. Ze maakten gebruik van de methodiek ‘het dorp’ om te peilen naar de
vragen, dromen, frustraties, wensen,… van de vrijwilligers (bv. De stevige boerderij = wat ‘staat’ er binnen onze
vereniging, wat draait goed?; het gammel hutje = wat kan beter?; …)
Regio Turnhout koos voor een telefonische bevraging. Zo legden zij hun afdelingen een vragenlijst voor waarin
zij onder andere vroegen naar de betrokkenheid van leden, de ervaren maatschappelijke problemen, positieve
punten en verbeterpunten van onze werking, voorkeursactiviteiten en noden.
Regio Limburg hield de bevraging tijdens het provinciaal bestuur van 22 november 2018. Zij namen deel aan een
focusgroep in het kader van het traject ‘Vlag en lading van KVG-Vorming’ (zie verder).
Omdat verjonging een belangrijk aandachtspunt is voor KVG-Vorming, vonden we het belangrijk om ook jonge
vrijwilligers en leden expliciet te bevragen. In regio Turnhout trokken we naar de jongeren van de G-ViOlen, in
Oost-Vlaanderen naar de J-Stars. In beide gevallen ging het om pas opgerichte afdelingen die zich richten tot
jongeren met een handicap.
Tijdens de algemene vergadering (AV) van 27 oktober 2018 legden we de aanwezigen een lijst voor van alle
activiteiten die KVG-Vorming ontplooit (actie voeren, ledenblad uitgeven, afdelingsactiviteiten,…). In groepjes
bepaalden de bestuurders de prioriteiten binnen ons aanbod. We vulden deze gegevens aan met de resultaten
van het groepswerk tijdens de AV van oktober 2017. Als hoogste overlegorgaan binnen KVG-Vorming heeft de AV
het laatste woord over de koers die de organisatie de komende jaren zal varen. Tijdens de extra AV van 11 mei
2019 keurde de vergadering de beleidsuitdagingen voor het beleidsplan 2021-2025 goed en gaf zij aan de hand
van een methodiek haar inspraak over de prioriteitsvolgorde van deze beleidsuitdagingen. Op 16 november 2019
werd dit beleidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de AV.
Op 15 december 2018 bracht de procescoördinator aan de raad van bestuur4 (RvB) verslag uit over de stand
van zaken binnen het planningsteam. De vorderingen werden nadien elke maand verder besproken en
bediscussieerd. De leden van de RvB werden eveneens uitgenodigd op de stafvergadering van 25 februari 2019.
Daar herbekeken we de missie en maakten we de keuze voor de verschillende functies. Op 21 september 2019
lichtte Humano (het bedrijf van onze externe consultant Sven Van Damme) in het kader van de cultuurmeting
(resultaten p. 78) het door hen ontwikkelde instrument ORGANISCOOP toe op de RvB, waarna alle leden de kans
kregen deze tool in te vullen.

Sinds de goedkeuring van het hernieuwde intern regelement door de algemene vergadering op 16 november
2019 werd regio Oost-Vlaanderen officieel opgedeeld twee aparte regio’s: regio Gent-Eeklo-Oudenaarde en regio
Aalst-Dendermonde-Waasland (zie organigram p. 70). Tijdens de gegevensverzameling vielen deze samen onder
‘regio Oost-Vlaanderen’.
4
Tijdens de totstandkoming van dit beleidsplan bestonden onze bestuursorganen uit het dagelijks bestuur, de
raad van bestuur en de algemene vergadering. Omwille van de vernieuwde vzw-wetgeving en de aanpassing van
onze statuten, spreken we vanaf 1 januari 2020 van ‘het bestuur’ in plaats van ‘de raad van bestuur’.
3
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2.1.3

Personeel

De vormingswerkers maakten tijdens de stafvergadering van 13 november 2018 een sterkte-zwakte-analyse aan
de hand van het lopend beleidsplan (2016-2020). Het team van de vrijetijdswerking gaf tijdens de staf van 4
maart 2019 een overzicht van de noden, vragen en tendensen die zij opmerken tijdens hun begeleidingen. Op 9
september 2019 werd tijdens een stafmoment de ORGANISCOOP, een instrument van Humano, toegelicht in het
kader van de cultuurmeting (resultaten p. 78). Daarna vroegen we aan alle medewerkers om deze tool in te vullen
en zo tot een algemeen overzicht te komen van de heersende interne cultuur.

2.1.4

Werkgroep Sociaal beleid

De werkgroep sociaal beleid boog zich op 13 december 2018 over een vragenlijst die vooral focuste op
maatschappelijke tendensen en de (te verwachten) situatie op het vlak van sociaal beleid.

Externe stakeholders
2.2.1

KVG-leden

In 2018 ging KVG-Vorming in zee met Memori, een project van de Thomas More Hogeschool Mechelen. Het team
van Eric Goubin onderzocht onder de naam ‘Vlag en lading van KVG-Vorming’ of de achterban gewonnen is voor
het idee van een naamsverandering. In overleg met Memori besloten we om de bevraging in het kader van dit
onderzoek uit te breiden zodat de output ook bruikbaar is voor het beleidsplan.
Eind 2018 organiseerden we vijf focusgroepen o.l.v. Memori:
-

personeel van KVG-Vorming: 8 oktober 2018
leden met een fysieke handicap (Oost- en West-Vlaanderen): 23 oktober 2018
leden met een fysieke handicap (Antwerpen-Mechelen en Turnhout): 8 november 2018
leden met een verstandelijke handicap (Vlaams-Brabant): 17 december 2018
bestuursleden (Limburg): 22 november 2018 (zie ook hoger)

Op 24 januari 2019 verstuurden we samen met Memori een internetenquête naar alle KVG-leden met een emailadres. Met 874 respondenten hadden we voldoende reacties om bruikbare conclusies te trekken.

2.2.2

De deeltakken van de KVG-Groep

De medewerkers van de andere deeltakken van de KVG-Groep komen rechtstreeks in contact met personen
met een handicap en hun netwerk. Zij vormen dus een interessante bron van informatie om te weten wat er leeft
bij onze doelgroep:
-

2.2.3

team Absoluut: 25 oktober 2018
team SOS Vrijwilligers: 19 november 2018
team KVG vzw: 19 november 2018
team dienst Sociaal Dienstbetoon: 4 december 2018
team Gezin en Handicap: 28 februari 2019

Externe partners

We bevroegen eveneens drie externe partners die we vijf jaar geleden ook bevraagd hadden in het teken van het
vorige beleidsplan. We vroegen hen een vergelijking te maken tussen de situatie en antwoorden van vijf jaar
geleden en de situatie nu. Er waren geen noemenswaardige verschillen met de antwoorden van vorige keer.

Zelfevaluatie
Er kwamen zowel positieve en waarderende punten naar boven, als werkpunten voor de komende beleidsperiode.
Daarvan hebben we al een aantal eerste processen in gang gezet. Algemeen kunnen we stellen dat de
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aanbevelingen vanuit de visitatie in lijn liggen met de opvallendste zwaktes die intern werden aangeduid. We
kregen bovendien een zicht op enkele punten waarop we kunnen vernieuwen en verbeteren.

2.3.1

Sterktes

Wat betreft ons aanbod en de communicatie naar leden stellen we vast dat onze verbindende rol en
gemeenschapsvormende functie sterk aanwezig zijn en gewaardeerd worden. We communiceren op maat van
onze leden en voorzien in een uitgebreide communicatiemix. We zorgen eveneens voor uitwisseling op alle
niveaus van onze werking, wat de betrokkenheid van vrijwilligers en leden ten goede komt. Daarbij bieden we een
aanbod op maat aan, waardoor onze doelgroep zelf gericht kan selecteren wat relevant is.
Qua afdelingsbegeleiding en ondersteuning van onze vrijwilligers voelen we ons sterk in het aanbieden van
ondersteuning op maat. Dankzij onze onlinetool en de formulering van een doel per afdeling kunnen we een
flexibele ondersteuning bieden die focust op verschillende accenten. We stellen vast dat onze afdelingen een grote
mate van onafhankelijkheid hebben.
Onze interne warme cultuur wordt zeer gewaardeerd door zowel RvB, medewerkers als vrijwilligers. Onze
menselijke en persoonlijke aanpak is daarmee één van de sterktes die we koesteren en waar we trots op zijn.
Deze troef zagen we nog eens extra onderstreept in de ledenbevraging. We planden een cultuurmeting in het
verlengde van de integrale kwaliteitszorg. De bevraging van afdelingen en leden vinden we zeer belangrijk,
alsook het waarborgen van een kwaliteitsvolle maar gedragen aanpak bij al onze medewerkers. KVG-Vorming zet
in op een goede ondersteuning van medewerkers door onder andere het voorzien van een nieuwelingendag
en een onthaalbrochure voor nieuwe medewerkers, het inzetten op persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en
initiatieven, het inplannen van exitgesprekken,… Tijdens overlegmomenten zetten we aan tot carpooling, wat niet
enkel het milieu ten goede komt, maar ook de onderlinge verbondenheid tussen collega’s versterkt.
In onze externe samenwerkingen gaan we gericht op zoek naar experten in de thema’s waarin we ons willen
verdiepen. We merken ook trots op dat we regelmatig gevraagd worden als expert door andere organisaties en
diensten. We doen dan ook aan benchmarking binnen het veld van handicapspecifieke organisaties.

2.3.2

Zwaktes

In ons aanbod zien we kansen in een betere communicatie over de verschillende diensten en producten die
beschikbaar zijn binnen heel de KVG-Groep. We zien verbetermogelijkheden in het meten van het aantal
deelnemers aan activiteiten en de tevredenheid van deelnemers. Er is nood aan een strategische aanpak en een
doordachte visie op de functies en rollen en het doorsijpelen hiervan binnen onze werking. Op deze manier
kunnen we nationale thema’s meer aanwezigheid geven op lokaal niveau binnen onze afdelingen, ons aanbod
beter evalueren en bijsturen alsook interne vernieuwing bevorderen. Er is nood aan een vernieuwde visie en
strategie op afdelingsbegeleiding, in het kader van een ge-updated vrijwilligersbeleid.
We hebben ook behoefte aan een uitgeschreven visie en strategie op het verbreden en verdiepen van onze
doelgroep, diversiteit en interne vernieuwing. KVG-Vorming zal inzetten op verjonging, nieuwe activiteiten en het
aantrekken van een ruimere doelgroep. Een herprofilering is daarom aan de orde, met een doordachte
communicatie- en bekendmakingsstrategie, waarin we onze sterktes in de kijker zetten en inspelen op de noden
van de personen met een handicap die we nog niet bereiken. In dezelfde lijn scoren we minder goed als het gaat
over aanwezigheid in de pers en media. Willen we meer bekendheid krijgen, dan moeten we hier een duidelijk
plan van aanpak voor opmaken.
Wat betreft onze samenwerkingen moeten we beter screenen met wie we willen samenwerken op basis van
vooropgestelde doelen. Wat het mogelijk maakt om samenwerkingen te evalueren en bij te sturen. Aan de hand
van vooropgestelde criteria willen we nog onbekende partners leren kennen die ons kunnen inspireren in
alternatieve werkingsmethoden, stimuleren tot vernieuwing en inzicht geven in nieuwe expertise.
Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen moeten we meer inzetten op fairtrade, biologische en ecologische
producten. We denken komende beleidsperiode na over een ethische code hieromtrent.
Uit het bovenstaande vloeit voort dat onze strategische manier van werken te kort schiet, met andere woorden
onze integrale kwaliteitszorg. KVG-Vorming moet concrete kernactiviteiten, meetbare doelstellingen en
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evaluatiemomenten bepalen en vastleggen met de nodige ruimte voor bijsturing volgens het PDCA-proces (plan,
do, check, act). Deze manier van werken moeten we implementeren binnen alle lagen van onze werking aan de
hand van een vooraf bepaalde visie en strategie. Het inbouwen van een tijdsproces kan ons hierbij helpen.
Momenteel maken we te weinig gebruik van eerder beschikbare info over kernactiviteiten. Het komende
beleidsplan starten we daarom alvast met een bewuste toepassing van de PDCA-cirkel en het inbouwen van
SMARTe5 doelstellingen en indicatoren, waarmee we onszelf uitdagen alsook verplichten tot actie. We plannen
vaste meet- en evaluatiemomenten in en passen bewuste verbeteracties toe. Om de evaluaties zo kwalitatief
mogelijk te maken moeten we op zoek naar methodieken of indicatoren die inzicht geven in de impact van onze
werking bij zowel interne betrokkenen als op de bredere maatschappij. Het beleidsplan is hiervoor de uitgelezen
tool.
Op het vlak van professionalisering stellen we nog wat verbeterpunten vast. Onze medewerkers evalueren hun
mate van zelfstandigheid als positief. Al zijn hier ook valkuilen aan verbonden. Daarom evalueren we het
medewerkersbeleid de komende jaren en sturen we het bij. Hieronder valt onder andere het in kaart brengen van
de interne expertise. Zo kunnen we bij nieuwe aanwervingen rekening houden met de blinde vlekken en nog
ontbrekende deskundigheid, alsook de expertise van collega’s die uit dienst gaan opvangen. Hoewel KVG-Vorming
positief scoort wat betreft de professionele ondersteuning van medewerkers, zien we ook mogelijkheden in het
onderzoeken en implementeren van nieuwe begeleidingsmanieren zoals vb. een persoonlijk ontwikkelingsplan
en het opmaken van algemeen vormingskader voor medewerkers. Bij het finetunen van ons personeelsbeleid
moeten we meer aandacht geven aan de diversiteit binnen onze medewerkersploeg en een creatieve omgeving
om innovatie en vernieuwing te stimuleren. Ook het takenpakket van onze medewerkers is de afgelopen periode
toegenomen in omvang. Dit beleidsplan geeft ons richting in het bepalen van de kerntaken van al onze
medewerkers.
Een laatste verbetermogelijkheid tekent zich af bij de verouderde werkingsafspraken en mandaten van onze
bestuursorganen. Gezien het grote engagement en de intense betrokkenheid van onze vrijwilligers van de AV en
RvB hebben we lang niet stilgestaan bij de nood aan bijsturing van de regels volgens de actuele context. Hierin
zien we mogelijkheden om ook ruimte te maken voor externe vrijwilligers, uitgeschreven regels voor absenteïsme
en stimulering van meer differentiatie en diversiteit door een evenwichtigere samenstelling van de profielen van
de leden van de RvB en AV.
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Specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch, tijdsgebonden.
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3 Missie
KVG-Vorming vzw is de autonome ledenorganisatie waarvan de afdelingen, de vrijwilligers en de professionele
medewerkers werken met en voor personen met een handicap en hun omgeving, ongeacht hun handicap en
leeftijd. Wij staan voor een inclusieve samenleving en de emancipatie van alle personen met een handicap en
voelen ons hierin versterkt als lid van de KVG-Groep. Hierbij gaan wij uit van de kracht van de persoon met een
handicap en zijn/haar/x omgeving en stellen wij zijn/haar/x autonomie en keuzevrijheid centraal.
KVG-Vorming doet dit door:
-

Personen met een handicap en hun omgeving te verenigen en toe te leiden naar toegankelijke en
laagdrempelige ontmoeting, vrijetijdsbesteding en cultuur.
In onze afdelingen en met vrijwilligers, dicht bij de mensen, de drempels op te sporen, te documenteren
en kenbaar te maken aan de samenleving en de overheid.
Vorming en informatie te ontwikkelen en te verspreiden op maat van onze doelgroep.
De stem hoorbaar te maken van diegenen die, vaak letterlijk, geen stem hebben.
Ons netwerk en onze know-how ter beschikking te stellen.

KVG-Vorming vertrekt vanuit een christelijke inspiratie en biedt een warme, empathische werking die zich openstelt
voor iedereen. We vinden partners in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-Verdrag
Inzake de Rechten van Personen met een Handicap.
KVG-Vorming gelooft in een toekomst waar personen met een handicap mogen zijn wie ze zijn en waar de
maatschappij als vanzelfsprekend rekening houdt met hun eigenheid. Dan pas krijgen alle personen met een
handicap alle kansen om de regie van hun leven in eigen handen te nemen of de ondersteuning die zij nodig
hebben.

4 Algemene visie
Een visie op mens, handicap en samenleving is altijd een momentopname. Een visie verandert niet met schokken
maar is wel altijd in beweging, net zoals de maatschappij. Een vereniging zoals KVG-Vorming dient zich dan ook
mee te bewegen en haar werking aan te passen aan de heersende maatschappelijke noden en waarden. We
maken in eerste instantie werk van onszelf en ons imago. In 2020 starten we met een naamsveranderingsproces
in het kader van onze herprofilering. Het is een cliché maar daarom niet minder waar: stilstaan is achteruitgaan.
Alternatieve vormen van verenigen, nieuwe doelgroepen aanspreken, een duidelijke visie op interne processen,
… Toch zijn er ook zaken die we met ons mee blijven dragen. Omdat ze van onze organisatie maken wat ze al
jaren is: een warme vereniging die mensen met en zonder handicap bij elkaar brengt, hen een fijne tijd bezorgt
maar tegelijkertijd ook aanzet tot empowerment en hen uitdaagt tot een kritische blik op de samenleving.
Inspirerend voor onze werking is de definitie van handicap in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met
een Handicap. België ondertekende dit verdrag in 2007 in New York, in het bijzijn van de nationaal voorzitter van
KVG-Vorming. In deze definitie staan gelijkwaardigheid en het wegwerken van drempels centraal. De missie van
KVG-Vorming is dan ook om drempels op alle niveaus weg te werken en inclusie en gelijkwaardigheid te
bevorderen. Dit streven vertaalt zich onvermijdelijk in onze visie.

Opkomen voor dezelfde rechten, maar geen voorrechten
Personen met een handicap dienen op dezelfde voet behandeld te worden als andere mensen. Gelijkwaardigheid
is hierbij de kern. Onze leden hebben even veel recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding, werkgelegenheid,
onderwijs of diverse vervoersmogelijkheden als iedereen. Alleen worden die rechten na jaren van actie en
beïnvloeding in onze maatschappij nog altijd met voeten getreden. Zolang er drempels zijn en de maatschappij
op verschillende terreinen ontoegankelijk is voor mensen met een handicap, trekt KVG-Vorming ten strijde tegen
die ontoegankelijkheid en komen we op voor een échte inclusieve maatschappij.
We zetten daarom tijdens deze beleidsperiode sterk in op het wegwerken van verschillende drempels: door
campagnes te voeren met de focus op ontoegankelijkheid, onze leden aan te zetten om actief burgerschap op te
nemen en in beweging te komen om deze ongelijkheid aan te vechten én in samenwerking met verschillende
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andere organisaties, maken we de maatschappij inclusiever. In eerste instantie voor onze doelgroep, maar andere
kwetsbare groepen verliezen we hierbij niet uit het oog.

Zelf keuzes kunnen en mogen maken
Voorop staat het zelfbeschikkingsrecht van elk lid van onze samenleving, dus ook van personen met een handicap.
Elk individu beslist zelf zoveel mogelijk over de grote en kleine dingen van zijn eigen leven. Dit is een basisrecht.
Om zelfstandig keuzes te kunnen maken, hebben sommige mensen er baat bij empowered te worden. Mensen
met een handicap en hun omgeving moeten alle kansen krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen en een
eigen leven uit te bouwen. Maar zij beslissen zelf welke kansen ze grijpen. Wij geloven er rotsvast in dat elke
persoon, kind, jongere of volwassene, kan groeien. Zélf je ondersteuning kunnen kiezen en dit zoveel mogelijk in
een inclusieve maatschappij, dat is ook de basisvisie achter de persoonsvolgende financiering. Maar hierin schuilen
ook gevaren: minder mondige mensen hebben het moeilijk om voor zichzelf op te komen. Voor mensen zonder
netwerk ligt vereenzaming op de loer. Zolang in de maatschappij drempels blijven bestaan, is het moeilijk om zelf
keuzes te kunnen maken en volwaardig te participeren aan die maatschappij.
KVG-Vorming biedt met dit beleidsplan mensen met een handicap handvatten om hun netwerk te vergroten én
om hen op een laagdrempelige manier te informeren over hun mogelijkheden, rechten en plichten. We zien
hiertoe kansen binnen onze eigen afdelingen, waar mensen met en zonder handicap elkaar ontmoeten. Maar we
kijken ook naar de ganse maatschappij om het netwerk van onze leden uit te breiden. Door samenwerkingen aan
te gaan met andere organisaties, zowel lokaal als nationaal, verruimen we de horizon en
ontmoetingsmogelijkheden van onze leden. Omdat we ervaren dat klassieke afdelingen vandaag niet meer voor
iedereen evident zijn, zetten we tijdens deze beleidsperiode onze zoektocht naar alternatieve vormen van
verenigen expliciet voort. Mensen met elkaar verbinden en ontmoeting creëren blijft nodig; het is de manier
waarop die een nieuw jasje moet krijgen. Bovendien bouwen we onze BUDDY-werking, die individuele mensen
met elkaar verbindt, verder uit. We gaan aan de slag met concrete vrijetijdsnoden en -wensen van individuen en
versterken hen op maat. Samenwerkingen met lokale partners zijn een hefboom om het netwerk van mensen met
een handicap te verruimen.
In tijden van verregaande digitalisering is informatie altijd en overal beschikbaar. Het valt ons op hoe moeilijk
personen met een handicap, of hun omgeving, de weg vinden in het grote aanbod. Informatie staat verspreid op
verschillende media, is vaak moeilijk of dubbelzinnig geformuleerd en soms zelfs incorrect. Het internet brengt
informatie dan wel in een handomdraai op het scherm, maar is niet altijd accuraat of roept meer onzekerheid dan
duidelijkheid op. Anderzijds worden we geconfronteerd met een grote digitaliseringskloof: veel personen met een
handicap en/of hun netwerk beschikken niet over de nodige digitale kennis om van al die kanalen gebruik te
maken. Onder het motto ‘kennis maakt sterk’ reikt KVG-Vorming hen daarom handvatten aan om als geïnformeerd
burger door het leven te gaan. Want enkel wie goed geïnformeerd is, kan ook weloverwogen en bewuste keuzes
maken. KVG-Vorming zet tijdens deze beleidsperiode sterk in op laagdrempelige informatie. We bouwen een
kenniscentrum uit om informatie op maat tot bij de doelgroep te krijgen.

5 Gegevensanalyse
Wat stellen we vast?
We stellen vast dat er in onze huidige samenleving nog veel fysieke en figuurlijke valkuilen en obstakels zijn voor
personen met een handicap. Zo neme we maatschappelijke tendensen waar zoals de toegenomen digitalisering,
de verstedelijking, het opkomende bewustzijn over duurzaamheid en de samenhang met klimaatverandering, de
vluchtelingenstroom en de babyboomgeneratie die een pensioengolf teweeg brengt. Direct en indirect zijn hier
veel sociale factoren aan verbonden, zoals vereenzaming, toename van armoede, mobiliteitsproblemen, een
steeds diverser wordende samenleving,… Belangrijke invloeden op de aanpak van deze thema’s binnen onze
samenleving situeren zich zowel op het politieke, economische als het sociale en private veld.
Als we ons toespitsen op onze corebusiness en kijken naar onze stakeholdersbevragingen, dan stellen we
verschillende zaken vast: vooroordelen, uitsluiting, gebrek aan dagbesteding, minder kansen in het onderwijs en
op de arbeidsmarkt, meer kans op armoede en een blijvend tekort aan mobiliteitsmogelijkheden op maat van
personen met een handicap. Deze lijst is niet exhaustief.
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Uit onze stakeholdersbevraging, gesprekken met ervaringsdeskundigen en medewerkers, de contextanalyse,
gesprekken met partnerorganisaties,… blijkt dat er nog veel vooroordelen heersen over handicap. In de ergste
gevallen hangt er zelfs nog een taboesfeer rond handicap. Deze vooroordelen leven nog binnen onze maatschappij
en nemen we waar in sommige sociale settings, zowel in de professionele context als in het gewone straatbeeld.
Een hulpmiddel of een zichtbare handicap leidt nog te vaak tot situaties waarin men de persoon niet rechtstreeks
aanspreekt of zelfs negeert of ontwijkt. Andersom blijkt dat in sommige situaties personen met een niet zichtbare
handicap, net overschat worden. Ze kunnen te hoge verwachtingen niet inlossen met negatieve reacties tot gevolg.
De eisen die onze maatschappij oplegt aan haar burgers, zijn in veel gevallen te moeilijk, te veel, te onduidelijk en
niet afgestemd op het individu. Deze verwachtingen zijn niet gebaseerd op capaciteiten en beperkingen van elk
individu, maar worden afgemeten aan een algemene standaard waar een groot deel van de bevolking niet aan
beantwoordt. Al te vaak zorgt dit voor onrealistische normen die ongemakkelijke sociale situaties creëren en
uitmonden in een strijd om gelijk te krijgen, in plaats van het zoeken naar een oplossing. Onwetendheid en een
gebrek aan kennis over het spectrum van handicaps, zorgen binnen de maatschappelijke sociale regels nog te
vaak voor uitsluiting. Ondanks een aantal positieve punten van aanpak in onze samenleving (vb. verbetering op
het vlak van infrastructuur, decretale aanpassingen, aandacht voor personen met een handicap op alle
levensdomeinen) blijft hameren op dezelfde nagel noodzakelijk. Dag in dag uit stoten mensen met een handicap
op drempels en een ontoegankelijke omgeving (vb. de ontoegankelijkheid van het openbaar vervoer en
straatinrichting, de discriminatie op de arbeidsmarkt, lange wachtlijsten bij vragen naar ondersteuning of de weg
niet kunnen vinden naar vrije tijd). Er is een lange lijst aan problematieken waarmee zij dagelijks geconfronteerd
worden en die letterlijke en figuurlijke drempels blootleggen, maar evenzeer de onverschilligheid en beperkte
kennis over handicap in onze samenleving benadrukken.
Het vanzelfsprekende uitgangspunt dat personen met een handicap zich moeten aanpassen aan de maatschappij
is verleden tijd. Spijtig genoeg laat het nieuwe model, waarin personen met een handicap en maatschappij zich
naar elkaar toe buigen, nog niet de gewenste inclusie zien waar KVG-Vorming naar streeft. Personen met een
handicap hebben meer papierwerk, moeten meer bewijzen, hebben meer kosten op alle levensdomeinen en een
groot deel van deze groep komt na alle inspanningen alsnog als verliezer uit de strijd. Het parcours moet vlakker,
toegankelijker en meer aangepast op maat.

Waar willen we naartoe?
KVG-Vorming neemt hierin zijn rol op als belangenvertegenwoordiger voor, maar vooral mét en door personen
met een handicap. Zolang zij niet voldoende vertegenwoordigd worden in de overheid en in alle maatschappelijke
domeinen, zien wij ons genoodzaakt hiervoor te vechten en zullen wij niet stoppen zolang we dit doel niet
bereiken.
Zoals aangegeven in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap moeten personen met
een handicap desgewenst kunnen deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, aan reguliere vrijetijdsclubs. Ze
moeten voldoening kunnen halen uit een nuttige dagbesteding en toegang hebben tot alle publieke ruimtes die
hiertoe over de nodige aangepaste infrastructuur beschikken. We verwachten dat personen met een handicap
welkom zijn op alle culturele voorstellingen en voldoende vertegenwoordigd zijn binnen zowel de economische,
de politieke als de private sector. Deze sectoren moeten dan ook in de eerste plaats toegankelijk zijn. België
ondertekende dit verdrag en KVG-Vorming dringt er bij onze overheid dan ook op aan om dit verdrag zo volledig
mogelijk na te leven.
Onze overheid haalt echter zijn voorgestelde quota wat betreft tewerkstelling en vertegenwoordiging van personen
met een handicap niet. Binnen de economische sector is er nog een hele weg af te leggen en moet er een
mentaliteitswijziging komen bij werkgevers. Een groot deel van de personen met een handicap kan zonder
problemen aan de slag in het reguliere arbeidscircuit. Soms zijn zij net inventief en goed in oplossingsgericht
denken. Werkgevers moeten voorbij de handicap leren kijken en deze niet automatisch als hindernis beschouwen
of excuus om de betreffende kandidaat niet aan te werven. Indien nodig, moet men kijken naar het bieden van
aangepaste jobs en/of dagbesteding.
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6 Welke rol zal KVG-Vorming opnemen?
Verbindingen creëren, kritisch nadenken en experimenteel aan de slag gaan – zowel op individueel vlak als
maatschappij- of doelgroepsgericht – doet KVG-Vorming al jarenlang. Deze rollen zijn dan ook terug te vinden in
de geschiedenis en bestaansreden van KVG-Vorming.

Verbindende rol
In onze verbindende rol zetten we zoveel mogelijk in op informeren van en kennismaking tussen personen met
en zonder handicap. We doen dit om de positieve beeldvorming en basishouding te bevorderen (wat houdt
handicap precies in? Hoe ziet het brede spectrum van handicaps eruit? Wat is een goede basishouding ten opzichte
van personen met een handicap?). Deze kennismaking kan een eerste stap zijn in het tackelen van vooroordelen
over personen met een handicap en hen een gelijkwaardige plaats geven in onze brede samenleving. Personen
met een handicap zijn in de eerste plaats mensen zoals iedereen. Want willen we allemaal niet behandeld worden
als gelijkwaardige burger en participant aan de bredere maatschappij?
Wij vinden het niet alleen belangrijk dat er op een correcte en sociaal aanvaarde manier omgegaan wordt met
personen met een handicap. Deze houding verwachten we evenzeer voor personen met een migratieachtergrond,
personen met een andere seksuele geaardheid, verschillende generaties en leeftijden,… Daarom dragen we deze
gedachte, waar mogelijk, uit over de bredere diversiteit van onze samenleving. Dit doen we in onze
samenwerkingen, in contacten met onze achterban en door aandacht te hebben voor diversiteit in onze
communicatie. Bij onze bereikte doelgroep zetten we in op kennisverwerving over en begrip voor deze andere
gemeenschappen. KVG-Vorming neemt de verbindende rol op binnen haar eigen afdelingen, in contact met
andere gemeenschappen en naar de brede samenleving.

6.1.1

Groepen

Binnen onze afdelingen leggen personen met een handicap onderling verbinding. We blijven daarom bewust
inzetten op ondersteuning van plaatselijke afdelingen (cfr. vrijwilligersbeleid p. 39 en afdelingsbegeleiding p. 41)
die, letterlijk en figuurlijk, dicht bij de persoon met een handicap en zijn leefwereld staan. Ondanks de grote
individuele verschillen van alle leden, zijn zij wel verbonden met elkaar vanuit het kenmerk van handicap. Het
empoweren van het individu en de ontmoeting met lotgenoten en gelijkgezinden is hier van belang (cfr. leerfunctie
p. 27). Op deze manier versterken we de persoon met een handicap en/of zijn netwerk en zetten we in op bonding
tussen onze leden (cfr. gemeenschapsvormende functie p. 23). Kennismaken met onbekende mensen zorgt voor
nieuwe perspectieven, nieuwe ideeën, meer sociaal contact en kansen op een breder sociaal netwerk. We merken
op dat onze interne warme cultuur hier een sterke troef is (cfr. cultuurfunctie p. 30).

6.1.2

Gemeenschappen

Waar onze afdelingen bijdragen aan lokale netwerkvorming en bonding, zorgt de samenhorigheid tussen al onze
afdelingen voor een grote KVG-gemeenschap. Afdelingen werken samen, delen ervaringen en kennis, wisselen
tips en tricks uit en zijn ook aanspreekpunt voor elkaar. Deze verbinding tussen afdelingen is enerzijds bonding
tussen de gehele groep van personen met een handicap, maar wij detecteren hier evenzeer een vorm van .
Anderzijds detecteren we hier evenzeer een vorm van bridging doordat leden en vrijwilligers in aanraking komen
met handicaps die ze oorspronkelijk nog niet kenden. Doordat men op deze manier nieuwe mensen en
verschillende handicaps leert kennen, krijgt men opnieuw nieuwe input en visie op wat handicap in zijn brede
spectrum inhoudt.
Dit leidt tot uitwisseling en samenwerking (cfr. gemeenschapsvormende functie p. 23 en strategie op verbreden
en verdiepen in bijlage op p. e). We reiken de hand uit naar andere organisaties die werken rond het thema
handicap, met andere kansengroepen of volgens dezelfde waarden en normen. Door de handen in elkaar te slaan,
staan we samen sterker in de sensibilisering van de brede maatschappij, de bewustmaking van individuen en de
kansen- en participatieverhoging van personen met een handicap. Drempels, ongelijkheid en onrechtvaardigheid
zijn thema’s waarin we verschillende partners vinden. Binnen deze samenwerkingen zetten we zowel in op
verbinding, als op het bespreken van tegenstrijdigheden in onze culturele waarden, manier van werken, faal- en
succeservaringen,… zodat hier leerkansen naar boven komen.
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6.1.3

Brede samenleving

Alle gemeenschappen, partners en individuen vormen samen de brede samenleving. Het is belangrijk om niet
enkel kennis uit te wisselen met partnerorganisaties over hun expertise en onze deskundigheid over handicap,
maar dit ook breder uit te dragen naar de gehele groep van economische, politieke en sociale organisaties,
diensten, sectoren en gemeenschappen. De brede samenleving moet correcte info krijgen. We nemen een
sensibiliserende rol op door te informeren, problematieken onder de aandacht te brengen en zowel individuele
personen als de brede samenleving aan te spreken over hun onverschilligheid en onwetendheid t.o.v. personen
met een handicap (cfr. maatschappelijke bewegingsfunctie p. 25 en leerfunctie p. 27). Onderling zoeken we zowel
verbinding met mekaar als met het ruimere publiek. We streven ernaar om zowel de man in de straat aan te
spreken als de overheid, de arbeidsmarkt en andere middenveldorganisaties.

Kritische rol
6.2.1

Maatschappijkritisch

De waarden, normen en geldende opvattingen die we in vraag stellen, worden ons aangereikt door de eigen
achterban. Wie anders dan de persoon met een handicap zelf kan het best – vanuit eigen ervaring – aangeven op
welke domeinen tekort gedaan wordt aan de rechten van mensen met een handicap. Onze KVG-afdelingen
nemen hierin een antennefunctie op. Zij signaleren mistoestanden die het direct gevolg zijn van verouderde,
foutieve of ronduit discriminerende visies op handicap. Beroepskrachten op de regionale KVG-secretariaten
ondersteunen de afdelingen wanneer zij daadwerkelijk actie willen ondernemen om plaatselijke situaties (vb. een
ontoegankelijk gemeentelijk sportcomplex) aan te pakken. Uit ervaring weten we dat onze KVG-afdelingen de
kritische rol voornamelijk opnemen als het thema een directe link heeft met het dagelijks leven:
ontoegankelijke (overheids-)gebouwen in de gemeente, de weigering om kinderen met een handicap toe te laten
tot de plaatselijke speelpleinwerking,… Daarom leggen we bij onze afdelingen vooral de focus op het lokale niveau
om draagvlak te creëren. De problematiek leeft daar echt en acties worden gedragen door (vrijwel) de hele
afdeling.
Onze afdelingen bereiken echter niet alle personen met een handicap in onze maatschappij. Daarnaast ervaren
we dat er andere geïnteresseerden zijn die niet per se een link hebben met handicap. Zij zijn (nog) niet bij onze
werking betrokken, maar willen wel mee strijden tegen onrechtvaardigheden. Daarom wil deze groep aansluiten
bij (tijdelijke) acties en activiteiten. Hun input kan eveneens waardevol zijn voor ons. Daarom creëren we ruimte
voor hen. We gaan experimenteren met nieuwe groeperingen die mogelijkheden bieden om vernieuwende
kritische ideeën te bespreken en eventueel uit te werken. We merken op dat het lidmaatschap een nieuwe
dimensie krijgt en dat vele kritische geesten en geëngageerde vrijwilligers steeds minder vasthouden aan één
vereniging. Daarom gaan we onderzoeken of personen die niet per se lid willen zijn, wel de mogelijkheid kunnen
krijgen om deel te nemen aan een actie in een alternatief, ‘losser’ verband.
Wij kijken naar de maatschappij vanuit het standpunt van personen met een handicap. Door onze achterban
vertolken we de stem van zovelen. Via hen krijgen we input. Maar dit betekent niet dat ons kritisch werk hier ook
stopt.

6.2.2

Individueel kritisch

Solidariteit verkrijg je enkel door de hele maatschappij te sensibiliseren en te informeren over
uitsluitingsmechanismen. Hierbij denken we niet enkel aan mensen met een handicap, maar aan diverse
kansengroepen die om wat voor reden dan ook uitgesloten worden in onze maatschappij. Soms kunnen we zelfs
van discriminatie spreken. Enkel een wisselwerking tussen de verschillende gemeenschappen, maakt het mogelijk
om een zo divers mogelijke en open samenleving te verkrijgen. Dit kan enkel door elk individu op zich te versterken
en dus kritisch burgerschap te stimuleren (cfr. leerfunctie p. 27). Willen we aanpassingen doorvoeren, dan mogen
we niet steeds meelopen met de kudde, maar moeten we eens andere wegen durven bewandelen en de groep
aanspreken op de mogelijkheid van deze andere wegen. We brengen de voor- en nadelen hiervan in kaart en
communiceren deze naar de brede maatschappij en overheid (cfr. maatschappelijke bewegingsfunctie p. 25 en
laboratoriumrol p. 20). Alleen wanneer elk individu voor zichzelf kritische vragen durft stellen, kan het
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maatschappelijke beeld beïnvloed worden. Extreme denkbeelden kunnen een plaats krijgen in onze dialogen,
maar vanuit een objectieve en open blik verzekeren we dat deze geen overhand nemen over andere standpunten.
Binnen het breder maatschappelijk verhaal zetten we elk individu (met of zonder (link met) handicap) aan tot het
in vraag stellen van eigen gewoontes en ideeën. Onze eigen doelgroep geeft ons belangrijke inzichten in de
mogelijkheden van ieder individu, ondanks de beperkingen die hij/zij ervaart. We leggen de nadruk op
mogelijkheden in plaats van belemmeringen. We vullen onze kritische rol in als een taak om mensen te prikkelen
zodat ze kritisch nadenken, met respect voor de onderlinge verschillen in onze bijzonder heterogene doelgroep.
Leeftijd en levensfase waarin men zit, aard van de handicap en sociaaleconomische achtergrond hebben hier een
belangrijke invloed op.
Denken we aan duurzaamheid dan is dit niet enkel een hot topic, maar ook een breed thema dat iedereen
aanbelangt. De bijdrage aan een leefbare en gezonde wereld kan niet door iedereen in dezelfde mate gebeuren.
Als er geen alternatief en toegankelijk vervoersalternatief is, dan kan men niet kiezen voor een meer duurzame
optie. Personen met een handicap zijn mogelijks de meest getroffen doelgroep als het gaat om slechte
mobiliteitsmogelijkheden. Veel mensen ijveren voor gezondere lucht, maar als je geen aangepaste halte in je buurt
hebt, er geen aangepaste trams of bussen rijden, je niet zomaar op de fiets kan springen naar het werk, dan ben
je wel afhankelijk van je eigen aangepaste vervoersmiddel. Zelfs wanneer je maar drie straten verder moet om
verse pistolets bij de bakker te halen op zondag. Veel openbare vervoersmiddelen zijn niet aangepast. Auto-, fietsen andere deelsystemen houden geen rekening met een mogelijke handicap (zowel verstandelijke als fysieke
handicap). Duurzame vervoersalternatieven moeten meer aandacht hebben voor deze doelgroep als men effectief
een verandering wil zien in het gebruik van vervuilende vervoersmiddelen. Anders blijven personen met een
handicap voornamelijk de auto gebruiken en krijgen ze op dit vlak geen kans om mee te werken aan een meer
duurzame maatschappij. Nochtans hebben ook personen met een handicap veel belang bij gezonde lucht en een
gezond klimaat. Veel personen met een handicap kampen met gezondheidsproblemen of ondervinden de invloed
van de klimaatverandering. Een stroomstoring zou vele personen met een handicap treffen die afhankelijk zijn van
stroom voor vb. beademingstoestellen. Maar ook de vele hulpmiddelen die personen met een handicap gebruiken
zijn afhankelijk van energiebronnen. Daarenboven zijn deze hulpmiddelen vaak duur, waardoor ze lang moeten
meegaan willen ze een meerwaarde zijn op langere termijn (vb. een aangepaste auto: dit kost extra geld, duurt
langer om als ‘afgewerkt’ product tot bij de gebruiker te komen en is eerder een uniek stuk waar niet zomaar een
vervangwagen voor te vinden is). KVG-Vorming wil zowel personen met als zonder handicap hiervan bewust
maken. We dringen aan op alternatieven waarvan iedereen gebruik kan maken.

6.2.3

Zelfkritisch

KVG-Vorming is eveneens kritisch zijn voor zichzelf: wat doen we, wat willen we bereiken en hoe kunnen we dit
beter doen? Uit ervaring weten we dat niet al onze werkmethodes het gewenste resultaat opleveren. We plannen
evaluatie- en terugkoppelmomenten in, zodat we thema’s, acties en kanalen kunnen bijsturen indien nodig. De
terugkoppeling naar onze basis stellen we beter op punt door transparant te zijn over onze manier van werken,
voldoende aandacht te besteden aan regelmatige bevraging van onze leden en duidelijke communicatie over de
resultaten van zowel de bevragingen als het geleverde werk.
Zo kunnen we kritischer zijn voor de inhoud van onze thema’s en deze dichter laten aansluiten bij onze
standpunten en visie. Ons eerste uitgangspunt blijft de persoon met een handicap zelf, maar uit ervaringen en
bevragingen merken we dat ook in het netwerk rond personen met een handicap veel vragen en noden leven. We
verkennen of dit relevante thema’s zijn waarmee we meer mensen kunnen betrekken.
Vanuit deze invalshoek vertalen we de kritische rol naar onze maatschappelijke bewegingsfunctie en het
sensibiliseren van burger en maatschappij. We informeren en versterken individuen vooral (cfr. leerfunctie p. 27)
in hun kennis om zo de onverschilligheid of ronduit foute informatie en vooroordelen over handicap tegen te gaan.
Hier is de gemeenschapsvormende functie ook van groot belang om bruggen te bouwen naar alle mogelijke
belanghebbenden die onze maatschappelijke thema’s genegen zijn en de belangen van personen met een
handicap ruim willen verdedigen en bekend maken.
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Laboratoriumrol
Uit ons ledenonderzoek blijkt dat onze achterban KVG-Vorming niet met het adjectief ‘vernieuwend’ associeert.
Dat betekent echter niet dat we niet inzetten op innovatie. Wel stellen we vast dat we in het verleden te weinig
kansen benut hebben om nieuwe ideeën en initiatieven die we in de wandelgangen vernamen, op te nemen
en uit te werken. Daarom gaan we hier bewuster op inzetten en er meer aandacht voor vragen, zowel binnen onze
eigen manier van werken, als binnen het grote maatschappelijke kader.
Innoveren heeft een duidelijke link met onze initiële ontstaansreden (in een naoorlogse context waarin we meer
aandacht en voorrang op bepaalde middelen vroegen voor de ‘gebrekkigen en verminkten’). Ze deed ons
evolueren naar een vereniging die de inclusiegedachte als een ultiem streefdoel hanteert. Om hierop blijvend in
te zetten, experimenteren we in zoektocht naar oplossingen voor nieuwe en bestaande pijnpunten
KVG-Vorming vertrekt vanuit de inclusiegedachte. De samenleving moet zich inclusief opstellen en ervoor zorgen
dat ook personen met een handicap een evenwaardige plaats innemen en een bijdrage leveren aan de hand van
hun mogelijkheden en sterktes. Alle domeinen in onze maatschappij (werk, inkomen, wonen, leven, vrije tijd, zorg,
onderwijs,…) moeten die inclusiegedachte honoreren en dezelfde kansen bieden aan mensen met en zonder
handicap, opdat zij hun rechten ten volle kunnen benutten. De realiteit toont een ander verhaal. Inclusie is nog
veraf. Binnen onze laboratoriumrol zetten we daarom in op deze pijnpunten en belemmeringen zodat hier een
oplossing voor gevonden wordt. We pakken dit aan door te vertrekken vanuit de verzameling van bestaande
ideeën, info en gegevens die we verkrijgen via eigen leden, vrijwilligers, medewerkers of van externe organisaties,
instanties of experten buiten onze organisatie. Daarna gaan we aan de slag met de mogelijkheden die we hieruit
filteren. Zo motiveren we op een innoverende manier een maatschappelijke verandering en delen we deze met
onze brede samenleving. We zien onze laboratoriumrol niet enkel als een mogelijkheid om een voorbeeld te zijn
voor de brede maatschappij, maar ook als een verbindend element tussen samenleving en individu.

6.3.1

Verzamelen

Dit proces start met het verzamelen van obstakels, frustraties, problemen, ideeën, kansen, voorbeelden van
voorgaande projecten en experimenten. We gaan op ontdekking in de wereld van drempels en belemmeringen,
problemen waarmee onze doelgroep dagelijks geconfronteerd wordt en die we graag anders zouden willen zien.
We doen hiervoor een beroep op de antennefunctie van onze vrijwilligers en medewerkers in de afdelingen (cfr.
maatschappelijke bewegingsfunctie p. 25 en cultuurfunctie p. 30). We bevragen belangrijke actoren (partners,
ervaringsdeskundigen uit onze doelgroep, personen die ons al voorgingen in de aanpak van deze problemen) en
bekijken voorbeelden van een mogelijke aanpak. Op die manier vermijden we mislukkingen en valkuilen (van
anderen) uit het verleden.
We verzamelen input onder andere via onze vrijwilligers in de afdelingen (vb. door bevragingen, hun input tijdens
werkgroepen,…). Zij hebben een nauwe band met hun leden en zijn een eerste aanspreekpunt voor personen
met een handicap die – letterlijk of figuurlijk – op drempels botsen. De vormingswerkers hebben veel contact met
onze leden. Kwestie van oren en ogen wijd open te houden en onze voelsprieten actief te houden. In eerste
instantie is het dus belangrijk dat we een structuur opzetten die toelaat om innovatie binnen KVG-Vorming op te
sporen. De input van belanghebbende personen (vb. personen met een handicap die we nog niet bereiken) of
organisaties die buiten onze werking staan, is ook van belang (organisaties die leden hebben met een handicap,
maar geen expertise hebben in dit thema, vb. AIF+ in Turnhout en Antwerpen). Dit kunnen partners zijn waarmee
we samenwerkingen aangaan, organisaties waarbinnen we vertegenwoordigingswerk opnemen, maar ook
diensten waarmee we nog niet eerder in gesprek gingen. Deze actoren buiten onze werking bieden ons nieuwe
inzichten en kunnen hun licht laten schijnen op aspecten van een probleem waar wij niet spontaan aan denken.
Om vanuit deze informatie een weg uit te stippelen voor nieuwe innoverende projecten of ideeën moeten we
aandacht hebben voor de ‘kiemen’ die ontstaan, leven en groeien binnen of aan de rand van onze organisatie.
Zo bieden we hen ook alle levenskansen om uit te groeien tot een maatschappelijk innoverende praktijk.

6.3.2

Groeien en voeding geven

Om deze kiemen te doen groeien, moeten we ook voldoende licht en meststoffen geven. De infoverzameling is
een middel om af te toetsen of het concept in de juiste richting evolueert. Maar om het idee alle kansen te geven,
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moeten we ruimte, middelen en tijd voorzien, zonder meteen teveel grenzen te bepalen. Elk idee moet de
mogelijkheid krijgen om te kunnen groeien. In een eerste fase zullen we daarom niet interfereren met dit
groeiproces en de medewerker die het kiempje ontdekt de ruimte geven om hiermee aan de slag te gaan.
Uiteindelijk moeten we beslissen welke ideeën worden uitgevoerd en hier op een verantwoorde manier doelen
voor vastleggen. We leggen elk idee na voldoende groeitijd en infoverzameling voor aan de denktank. Die oordeelt
of een idee voldoende levensvatbaar, relevant en innovatief is (cfr. visie op interne vernieuwing in bijlage op p. f).
Deze denktank bestaat uit betrokkenen vanuit alle lagen van onze organisatie (medewerkers, leden, vrijwilligers,
zowel personen met als zonder handicap) en oordeelt vanuit een bewuste en open houding over maatschappelijke
innovatie en interne vernieuwing. Vanuit een realistische kijk op het kiempje beslissen we of het alle groeikansen
krijgt. Dat kan dus ook betekenen: inzetten op een idee dat geen volledige garantie op het gewenste resultaat
biedt. Falen hoort bij een leerproces. Leren uit vorige stappen is al een nieuwe stap naar een succesverhaal.
Daarom gaan we niet te statisch te werk, maar geven we deze ideeën de kans om het juiste pad te zoeken in het
doolhof van mogelijkheden.
Deze voeding kan enkel met succes worden aangeleverd als de juiste persoon uit onze organisatie dit
experimenteel project ondersteunt. Figuurlijk zien we deze persoon als de steungevende stok die het kiempje
rechthoudt. De stok biedt een houvast, een veiligheidskabel die een minimale verbondenheid voorziet met
voldoende vrijheid om een experiment op te zetten. Op deze manier testen we experimenteerruimtes zodat
duidelijk wordt onder welke voorwaarden deze kiem zijn kracht kan laten gelden.
Via kleinschalige experimenten zetten we processen van maatschappelijke verandering in gang die een antwoord
bieden op maatschappelijke uitdagingen die in het bijzonder mensen met een handicap treffen. Gaat het over
mobiliteit, dat als een groot pijnpunt naar boven komt uit de bevraging van zowel externen, leden als medewerkers,
dan kunnen we aankaarten dat niet alle publieke infrastructuur toegankelijk is. Om hierin effectief een verschil te
maken, moeten we er in de praktijk mee aan de slag door een letterlijke opstap te bieden of een trap om te
vormen tot een hellend vlak. Dit experiment kan zo groeien en verschillende maten van omvang aannemen, zodat
het inzet op de verandering van regels of vanzelfsprekendheden die niet meer aanvaard worden binnen de bredere
maatschappij.

6.3.3

Innoveren

Pas wanneer de kiem gegroeid is tot een stevige struik die de nodige windstoten en regenbuien heeft overleefd
en dus sterk genoeg is, kunnen we hem verplanten in een nieuwe voedingsbodem. Vandaar zoekt hij zijn weg
naar het bredere maatschappelijke veld. De organiserende medewerker of KVG-Vorming in zijn geheel neemt dan
de vorm van scheidsrechter aan die beslist of er nog extra speelminuten bijkomen dan wel of de match wordt
afgeblazen. Is het experiment een succes, dan is het aan KVG-Vorming om de maatschappij te wijzen op de kansen
van deze nieuwe, innoverende aanpak. Daarom blijven wij nog even aan de zijlijn toekijken of er met de
uitgewisselde truitjes ook effectief aan de slag gegaan wordt en deze niet enkel in de wasmand belanden. Vanuit
het experiment leren we dat een bepaalde methodiek, een nieuwe aanpak of een aanpassing in een bepaalde
maatschappelijke spelregel werkt. Kijken we naar het verleden dan zien we het voorbeeld van Inter. Dat project
ontstond bij een KVG-medewerker zelf in een bandje speelde. Tijdens optredens viel hem de ontoegankelijkheid
van festivals op. Door dit idee concreet te maken en aanpassingen en alternatieven voor personen met een
handicap aan te bieden, is het nu vanzelfsprekend dat (de meeste) festivals toegankelijk zijn voor personen met
een handicap. Deze kennis delen we als een manier om de maatschappij te triggeren of aan te sporen om deze
nieuwe methodiek/werkwijze zelf uit te proberen.
KVG-Vorming zet in op problematieken die aanleunen bij de leefwereld van personen met een handicap. We
vertrekken vanuit de kennis van de ervaringsdeskundigen in huis (de effectieve pijnpunten die onze eigen leden
en vrijwilligers met een handicap aangeven), maar zien evenzeer de meerwaarde van het betrekken van partners
en experten buitenhuis om mee na te denken over de doelen die we willen bereiken. We zien hier een kans om
als traditionele vereniging naar buiten te komen met iets verrassends. De knowhow waarover we beschikken is,
samen met onze ervaringsdeskundigen, onze sterkte in het sensibiliseren van de maatschappij.

6.3.4

Communiceren

Indien we succes boeken, delen we onze bevindingen zo ruim mogelijk, zodat deze nieuwe maatschappelijke
‘spelregel’ ingang kan vinden in de gehele samenleving. Hiervoor ontwikkelen we een stappenplan, als onderdeel
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van het innovatief projectkader. Ook wanneer een innovatief project mislukt, communiceren we erover. We vinden
het immers zinloos en fout om de waarheid te verbloemen of te verzwijgen. Maatschappelijke innovatie is
onderzoeken, proberen, experimenteren. Vooraf valt niet te voorspellen wat de resultaten zullen zijn. Als onze
inspanningen anders uitdraaien dan gehoopt, beschouwen we dit niet als falen maar zien we dit als leerkansen.
We delen ook deze bevindingen opdat anderen van ons experiment kunnen leren.
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7 Welke functies zal KVG-Vorming opnemen?
Gemeenschapsvormende functie
Vanuit de contextanalyse en de bevragingen van onze stakeholders constateren we dat personen met een
handicap diverse problematieken ervaren in onze maatschappij: eenzaamheid, het niet/moeilijk vinden van werk,
opleiding, zinvolle dag- of vrijetijdsbesteding en beperkt sociaal netwerk, het delen van verhalen, … Daarenboven
leeft één op vier personen met een handicap in armoede, wat meer inhoudt dan een tekort aan financiële
middelen. Op alle levensdomeinen zorgt het voor uitsluiting en nog meer eenzaamheid. KVG-Vorming biedt als
vereniging een antwoord op deze problematieken. Onze gemeenschapsvormende functie is de kern van ons
bestaan: de vereniging die na de Tweede Wereldoorlog opkwam voor de rechten van personen met een handicap
en hen verenigde rond dit doel. Onze werking maakt nog steeds, mede dankzij onze vrijwilligers, een groot verschil
voor personen met een handicap in onze verschillende afdelingen (hieronder verstaan we zowel de lokale
werkingen als onze vrijetijdsclubs en themawerkingen).
De gemeenschapsvormende functie is daarom een belangrijk onderdeel van onze werking, zoals beschreven in
onze missie door: ‘personen met een handicap en hun omgeving te verenigen en toe te leiden naar toegankelijke
en laagdrempelige ontmoeting, vrijetijdsbesteding en cultuur.’ Het gemeenschapsvormende binnen onze
afdelingswerking en -begeleiding wordt niet enkel gewaardeerd door onze leden, zij bevestigen ook de nood
hieraan. Personen met een handicap hebben nood aan een verenigingsleven, ontmoeting met gelijkgezinden en
het delen van elkaars verhalen. Deze manier van ontmoeten en verbinden is een uitstekend middel in de strijd
tegen hogergenoemde maatschappelijke problemen. Onze afdelingen en de op maat afgestemde
afdelingsbegeleiding (cfr. visie op afdelingsbegeleiding in bijlage op p. b) belichamen grotendeel onze
gemeenschapsvormende functie.
Onze afdelingen verenigen zich grotendeels rond een zelfde gemeenschappelijk kenmerk, namelijk handicap. De
meerderheid van onze leden heeft een handicap, maar we bereiken evenzeer personen uit hun omgeving (gezin,
vrienden, breder sociaal netwerk). De samenstelling van onze afdelingen is zeer divers wat betreft aard van de
handicap, een gedeelde problematiek of nood, leeftijd, interesse,… Deze afdelingen situeren zich op lokaal niveau
en organiseren zowel traditionele als nieuwe activiteiten, (dag)uitstappen en ontmoetings- en vormingsmomenten
(vb. activiteiten in het kader van het jaarthema, onder meer de ‘inspiratieactiviteit’ in Vlaams-Brabant waarbij leden
kennis maakten met een gezin uit Syrië).
Een niveau hoger situeren zich de besturen (regiobestuur, verbond, stuurgroep,…) die bestaan uit vrijwilligers die
instaan voor het organiseren van bovenlokale activiteiten. Terwijl afdelingen lokaal actief zijn, reiken deze hogere
besturen over verschillende regio’s en op provinciaal niveau. Dit biedt een platform waarop afdelingsbesturen met
elkaar in verbinding staan. Zo krijgen zij de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, inspiratie op te doen en te
rade te gaan bij elkaar. Andere gelegenheden tot uitwisseling doen zich voor op bovenlokaal vlak, over de
regiogrenzen heen (vb. overlegmomenten, vergaderingen of activiteiten). Bovenlokale activiteiten richten zich
voornamelijk op alle leden en vrijwilligers en inzetten op ontmoeting en cultuur (vb. familiedag, sportdag, feest).
We stimuleren deelname aan de afdelingswerking door in te zetten op bepaalde thema’s, activiteiten en
afdelingsbegeleiding (het versterken van onze afdelingsbesturen en vrijwilligers, cfr. visie op afdelingsbegeleiding
in bijlage p. b). Dankzij onze diverse groep van geëngageerde vrijwilligers kunnen we een laagdrempelige
omgeving bieden, waar deelnemers zich goed voelen, zich gehoord weten en een relevant aanbod krijgen. Dit
doen we door bevraging van onze doelgroep, aanpassing van ons aanbod, met oog voor regiospecifieke vragen.
Ons uitgangspunt is dan ook een toegankelijk aanbod aangepast aan onze doelgroep. We zetten daarom in op
het delen van ervaringen tussen afdelingen en bestuursgroepen, over zowel het activiteitenaanbod als over
handicapspecifieke thema’s en de diversiteit van handicap. We bevorderen kansen op uitwisseling en reiken
daarom de nodige tools aan. We ontwikkelen een instrument dat de functies, rollen en thema’s vertaalt naar de
afdelingen en inspiratie biedt over activiteiten met tips over mogelijk activiteitenaanbod. In ons ledenblad
Handiscoop en in het vrijwilligersblad Open Kijk voorzien we steeds ruimte om voorbije activiteiten van afdelingen
in de kijker te zetten en ook op verbondsvergaderingen voorzien we voldoende tijd voor bestuursleden om
ervaringen te delen.
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We stellen binnen onze vereniging kennisdeling vast tussen leden en vrijwilligers. Op afdelingsniveau en tussen
personen met een zelfde handicap zorgt dit voor bonding (personen die zich verenigen vanwege een
gemeenschappelijke handicap en de uitwisseling hiervan tussen zowel vrijwilligers en leden van de afdelingen).
Maar ook personen met diverse handicaps delen kennis. Deze vorm van bridging gebeurt door personen met en
zonder handicap en tussen zowel leden als vrijwilligers. Bovendien overstijgt dit het afdelingsniveau, doordat leden
en vrijwilligers van verschillende afdelingen een beroep doen op elkaars expertise en kennis over handicap (vb.
afdeling voor personen met autisme die uitwisselt met een afdeling die voornamelijk leden met een verstandelijke
handicap bereikt).
Dankzij deze manier van bonding en bridging creëren we een gemeenschap waarin samenwerking zorgt voor een
uitgebreide waaier aan kennis en perspectieven over de diversiteit van handicap. Onze bereikte doelgroep van
personen met een handicap is zeer divers: autisme, verstandelijke, fysieke, zintuiglijke of meervoudige handicap,
met een bijkomend aandachtspunt volgens ‘zwaarte’ van de handicap. Daarbij vereist elke soort handicap een
andere aanpak (vb. de sociale omgang met personen met autisme is zeer verschillend t.o.v. personen met een
verstandelijke handicap). Zo weten we uit ervaring dat het verenigen van personen met enkel een fysieke handicap
en personen met een (zware) verstandelijke handicap geen evidentie is (vb. zo kan een persoon in een rolstoel
niet zomaar even de trap nemen en begrijpt niet elke persoon met een verstandelijke handicap dit). Daarnaast
wordt niet elke persoon met een handicap ook geboren met deze handicap, dan denken we aan niet aangeboren
hersenletsel of ziekte. Hoe deze mensen omgaan met hun handicap is anders dan iemand die hier al sinds de
geboorte mee geconfronteerd wordt. Deze interne diversiteit biedt ons een grote meerwaarde in de mogelijkheid
om zowel intern als extern ‘ons netwerk en onze know-how ter beschikking te stellen’ (cfr. missie p. 14).
Om de inhoud van overkoepelende thema’s, activiteiten en maatschappelijke acties vorm te geven en uit te
werken, doen we eveneens een beroep op vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit onze achterban. Samen met
de professionele medewerkers gaan zij aan de slag. Zoals vastgelegd in onze missie is het net de wisselwerking
tussen ‘de afdelingen, de vrijwilligers en de professionele medewerkers ’ die samen ‘werken met en voor personen
met een handicap en hun omgeving, ongeacht hun handicap en leeftijd ’ die het succes vormen. Deze
samenwerking krijgt vaak de vorm van een werkgroep (vb. werkgroep voor regiofeest, werkgroep sportdag,
werkgroep armoede,…). Deze werkgroepen geven ruimte aan nieuwe ideeën en waar nodig wordt hulp
ingeroepen van experten buiten onze organisatie.

‘Wij staan voor een inclusieve samenleving en de emancipatie van alle personen met een handicap’ (cfr. missie p.
14) en zetten daarom, zowel lokaal als nationaal, in op actieve samenwerkingen en partnerschappen met het oog
op bridging naar externe groepen. Dit doen we om zowel onze bereikte doelgroep en leden, als (nog) niet
bereikte gemeenschappen en groepen aan te zetten tot verruiming van hun netwerk en perspectieven. De
superdiversiteit binnen onze maatschappij is een feit en ze biedt ons nieuwe mogelijkheden en bondgenoten.
Deze mogelijke partners categoriseren we volgens enkele gemeenschappelijke streefdoelen:
1.

Een eerste groep omvat de organisaties en diensten die werken vanuit het perspectief van handicap, onze
corebusiness (vb. KVG-Groep, VFG, VAPH, Inter). Samen werken we schouder aan schouder als het gaat om
de specifieke rechten en inclusie van deze doelgroep. Zo vergroten we onze expertise over de verschillende
handicaps en de thema’s die hiermee samenhangen, iets waarin we ons versterkt voelen ‘ als lid van de KVGGroep’ (cfr. missie p. 14).
Voorbeelden: G-sportdag in samenwerking met burensportdienst, samenwerking met school SintLodewijk die zowel G-sportclubs als gewone sportclubs ontving, de nationale #ikwachtmee actie in
samenwerking met o.a. onafhankelijk leven, VFG, KVG-groep,…

2.

Het tweede niveau omvat organisaties en diensten die we kunnen omschrijven als bondgenoten in het
verwezenlijken van een inclusieve samenleving zonder drempels. Samen streven we naar het
wegwerken van gemeenschappelijke drempels, maar vertrekken we vanuit verschillende doelgroepen. Waarbij
ons uitgangspunt handicap is, kunnen andere organisaties werken vanuit het perspectief van vb. armoede,
genderidentiteit of etnische diversiteit. Als we onze krachten bundelen, kunnen we maatschappelijk meer
verschil maken en op een breder draagvlak rekenen.
Voorbeelden: Knelpuntenwandeling met afdelingen, het sociaal huis, socio-culturele verenigingen en de
gemeente Beveren, samenwerking met Welzijnszorg in teken van armoede, kennisuitwisseling met
Fedactio, toegankelijkheidsactie in samenwerking met Beweging.net en Antwerpen aan ’t woord.
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3.

Een laatste gemeenschapsniveau omschrijven we als de organisaties, diensten en bedrijven die werken in
een kader met dezelfde waarden en normen, maar waar we het thema handicap als aandachtspunt op de
agenda gaan zetten. Zo stellen ook zij zich bewust toegankelijk open voor alle personen met een handicap.
Voorbeelden: Netwerkmoment voor BUDDY-project in samenwerking met de gemeentediensten Welzijn,
Jeugd, Cultuur, socio-culturele verenigingen en sportclubs, het aanbieden van ons label BUDDYvriendelijke gemeente, actie ‘allemaal klanten’ voor toegankelijke winkels en horeca, nationale actie ‘kan
jij de pot op?’ voor toegankelijke wc’s, samenwerking met Marc De Bel die boekje Malus maakte voor
sensibiliseringsactie op scholen.

Voor al deze niveaus is het perspectief dat elk van deze partners ons kan leveren, belangrijk. Zoals wij aandacht
vragen voor het thema handicap, zo vinden we het even belangrijk in omgekeerde richting dezelfde oefening te
doen en ons te laten inspireren en informeren door andere organisaties en gemeenschappen. Deze
partnerorganisaties doen ons nadenken over onze manier van werken en dagen ons uit om onze visie en werking
bij te stellen waar nodig. We gaan bij hen te rade voor hun expertise en mogelijke methodieken, net zoals wij onze
expertise omtrent handicap ter beschikking stellen van hen. Enkel op deze manier geloven we volwaardig te
kunnen inzetten op de mogelijkheid van een inclusieve samenleving waarin iedereen van elkaar leert, elkaar leert
begrijpen en zo ook voldoende kansen en mogelijkheden krijgt.
Maatschappelijk Vraagstuk

Beoogde verandering

Strategie

Praktijk

BU6

SD7

Financiële problemen bij
Personen met een
handicap (PmH)

PmH in financiële
problemen vinden hun
plaats bij KVG-Vorming

Laagdrempelig aanbod

BU1,
BU2,
BU3,
BU4

SD3

Vereenzaming en beperkt
sociaal netwerk;
wachtlijsten (PVB)

Sociaal (informeel) netwerk
vergroten van PmH

BU2,
BU4

SD2,
SD3

Gebrek aan
vrijetijdsmogelijkheden

Vrijetijdsmogelijkheden
voorzien

- Technologie
- Persoonlijk contact
- Ontmoetingsruimte
creëren
- Aanbod bekend maken
- Aanbod bijsturen

BU3,
BU2,
BU4

SD2

Fysieke ontoegankelijkheid
van de maatschappij

Verenigen zonder
verplaatsen

BU2

SD2,
SD3

Harde maatschappij

Warme maatschappij

Interculturaliteit

Wederzijds en intercultureel
respect en begrip

- Ervaringsuitwisseling tussen
afdelingen
- Alternatieve prijssetting
- Alternatieven in aanbod
- (Aanbod in) samenwerking
met organisaties in teken van
armoede
- BUDDY
- Huis-aan-huis contact
- Alternatieven (vb. virtuele
afdelingen)
- Herprofilering
- Noden detecteren en
bijsturen
- Tool en visie op
afdelingsbegeleiding
- Nieuwe vormen van
verenigen
- BUDDY
- Virtueel verenigen
- Alternatieve
ontmoetingsruimten
- BUDDY-label
- Buurtwerking
- Samenwerkingen
- Uitwisseling op elkaars
activiteiten
- Buurtwerking

BU1,
BU4
BU4,
BU2,
BU1

SD2,
SD1
SD2,
SD1

- Technologie
- Mogelijkheden
detecteren/onderzoeken
Samenwerking
Inspelen op
gemeenschappen en
voorliefdes

Maatschappelijke bewegingsfunctie
Zowel onze ledenbevraging als de contextanalyse verduidelijken dat onze maatschappij nog steeds grote
pijnpunten vertoont inzake inclusie en toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid, de armoedeproblematiek met
bijkomende vereenzaming, de vergrijzing, toenemende digitalisering,… Toegankelijk vervoer is geen evidentie.
Ondanks de nieuwe mogelijkheden in deelvervoer en aanpassingen in infrastructuur, wordt er nog te weinig
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Beleidsuitdaging
Strategische doelstelling
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rekening gehouden met de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Toegankelijkheid moet een
vanzelfsprekend criterium zijn bij elk nieuw project en bij elke vernieuwing. Zoals we verklaren in onze missie,
voelen we ons hierin versterkt door het VN-Verdrag: ‘we vinden partners in het Europees Verdrag voor de Rechten
van de Mens en het VN-Verdrag Inzake de Rechten van Personen met een Handicap.’ Daarom zetten wij dit
bovenaan de checklist zodat iedereen, met of zonder handicap, toegang heeft tot alle faciliteiten, ruimtes en
vervoersmiddelen en dit binnen zowel de publieke, private en sociale sector.
KVG-Vorming voelt zich genoodzaakt om samenlevingsproblemen die een impact hebben op het leven van
personen met een handicap en hun omgeving, aan te kaarten. Rode draad doorheen al deze thema’s is onze
ijver om drempels weg te werken zodat personen met een handicap voor de volle 100% kunnen deelnemen aan
de maatschappij. Dit doen we, zoals aangegeven in onze missie door ‘in onze afdelingen en met vrijwilligers, dicht

bij de mensen, de drempels op te sporen, te documenteren en kenbaar te maken aan de samenleving en de
overheid.’ Ledenonderzoek toont overtuigend aan dat ‘belangenverdediging van personen met een handicap’
voor onze leden dé topprioriteit voor KVG-Vorming is. De inspiratie voor onze acties (in de ruime betekenis van
het woord) halen we dan ook bij onze achterban. Om concreet met hun input aan de slag te kunnen gaan,
bevragen we onze doelgroep en onze stakeholders zodat we hun noden en verwachtingen duidelijk in kaart
kunnen brengen. Onze vormingswerkers fungeren als antennes die signalen oppikken en een luisterend oor
bieden. Zij hebben een cruciale rol in het signaleren van problemen die heersen in lokale afdelingen en
gemeenten. Aan de hand van digitale ledenbevragingen, maar ook via mondeling overleg op verbonds- en
regiovergaderingen leggen we ons oor te luisteren. Via verschillende kanalen weten onze leden ons duidelijk te
maken waar onze prioriteiten liggen (telefonisch, via mail, aan de hand van het contactformulier op onze website,
mond tot mond via onze vrijwilligers, sociale media,…).
Maatschappelijke activering bestaat voor ons uit twee grote pijlers. Enerzijds zetten we in op het sensibiliseren
van het ruime publiek. Hiervoor creëren we ruimte voor onze medewerkers, leden en vrijwilligers om een
engagement op te nemen. We zetten mensen in beweging om onrecht en wantoestanden in de kijker te zetten
en te bestrijden. Anderzijds focussen we op de bewustmaking van politici en politisering. We ijveren er bij
beleidsmakers voor om de belangen van personen met een handicap hoog op de politieke agenda te plaatsen.
Onze ledenbevraging bevestigt dat deze acties positief gewaardeerd worden. Voor beide hoekstenen van deze
functie werken we op twee sporen: lokaal en bovenlokaal.
Ervaring leert ons dat onze afdelingen in het bijzonder gemotiveerd zijn om lokale issues onder handen te nemen.
Lokale groepen die elkaar in de afdelingen of op activiteiten vinden, voelen zich verenigd en versterkt in de strijd
tegen dagelijkse obstakels, en ijveren voor de verbetering van hun levenssituatie. De steun die de individuen
binnen deze groepen aan elkaar bieden, vervult hierin een cruciale ondersteunende rol. Niemand mag uit de boot
vallen, dus we bundelen al onze krachten om meer te bereiken. Aangezien onze zorgzame vrijwilligers en leden
de beste personen zijn om elkaar te ondersteunen, bieden onze medewerkers voornamelijk organisatorische en
strategische ondersteuning.
Merken we dat eenzelfde probleem ons wordt gesignaleerd door verschillende afdelingen, dan pakken we het aan
op regionaal of nationaal niveau. Hetzelfde geldt voor thema’s die ons – onder meer via bevragingen – vanuit
de achterban bereiken.
Elk probleem vereist een eigen benadering. Om de juiste werkwijze te kiezen, analyseren we de kwestie die we
willen aanpakken. Wat is het probleem precies? Wat willen we bereiken? Wat is de beste weg om tot die oplossing
te komen? Soms zetten we in op een kleine delegatie die het gesprek aangaat met een beleidsmaker. In andere
gevallen zal een grootscheepse mobilisatie van leden en sympathisanten efficiënter zijn. De inzet van de sociale
media kan in het tweede geval een belangrijke meerwaarde betekenen.
Via vertegenwoordiging op Vlaams, federaal en Europees niveau geven we personen met een handicap en hun
omgeving een stem. Om de samenleving ook op lokaal vlak aan te sporen rekening te houden met onze doelgroep,
nemen KVG-vrijwilligers mandaten op in plaatselijke adviesraden. We moedigen afdelingen aan om dit
engagement op te nemen. Zo start in 2019 op Vlaams niveau een Vlaamse adviesgroep handicap zijn start en
zetten we hiervoor de ervaringsdeskundigheid van onze vrijwilligers met en zonder handicap in om de stem van
mensen met een handicap te laten horen op diverse vlakken. Zoals omschreven in onze missie, zetten we in op
‘de emancipatie van alle personen met een handicap’ en doen we dit door ‘de stem hoorbaar te maken van
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diegenen die, vaak letterlijk, geen stem hebben.’ Mobiliteit en toegankelijkheid blijven twee thema’s die onze
vrijwilligers en leden nauw aan het hart liggen.
De ervaringsdeskundigheid van onze leden en vrijwilligers is van onschatbare waarde voor onze werking. Hun
boodschappen bewijzen het belang van het streven naar een inclusieve maatschappij. Hun getuigenissen in
scholen, voor gemeentepersoneel, bij sociale diensten en overheidsdiensten zorgen niet enkel voor een versterking
van enkel het individu in de aanpak van eigen obstakels, maar zorgen ook voor meer impact in de dialoog met
gemeenten, overheid, (sociale) dienstverlening of andere maatschappelijke groepen. KVG-Vorming neemt hierin
zijn rol op als ‘vakbond’ van personen met een handicap. We staan de ervaringsdeskundigen die hierin naar voren
stappen bij zodat hun verhalen, ondersteund door een strategische een moderne manier van profileren en
communiceren, nog meer gewicht en gehoor vinden.
Samenwerkingen en uitwisselingen met externe partners (vb. 11.11.11 in teken van handicap en taboe,
Welzijnszorg in teken van handicap en armoede, Orbit in teken van handicap en migratieverleden) versterken ons
in deze rol. Deze samenwerkingen zijn gebaseerd op verbindende thema’s en waarden, waardoor ze ervoor zorgen
dat we met steeds meer mankracht en draagvlak kunnen strijden voor meer inclusie en toegankelijkheid.
Tegelijkertijd laten we hiermee onze leerfunctie doorsijpelen tot in de diepste lagen van de maatschappij in een
poging deze open te wrikken en een toegangsweg te bieden voor personen met een handicap.
Maatschappelijk Vraagstuk

Beoogde
verandering

Strategie

Praktijk

BU

SD

Financiële problemen bij
Personen met een handicap
(PmH)

Bewustwording en
aandacht hiervoor
in de samenleving

Sensibilisering
maatschappij
en overheid

BU4,
BU1

SD1

Vereenzaming en beperkt
sociaal netwerk
(vermaatschappelijking van de
zorg, wachtlijsten)

- Netwerk
uitbreiden
- Bewustwording
van de drempels bij
overheden
Bewustwording
drempels

- Nieuwe vormen
van verenigen
- Samenwerkingen

- Samenwerkingsverbanden
- Acties en bekendmaken (vb. freecycle
hulpmiddelen; armoedespel,
duurzaamheid)
- Memorandum
- Verspreiden van het woord
(persberichten, …)
Actiegroepen met losse
vrijwilligers/geïnteresseerden

BU3,
BU1

SD2
SD1

BU3,
BU4,
BU1

SD1

Handicap is taboe

Handicap is geen
taboe

BU2,
BU4,
BU1

SD1

Wegwerpmaatschappij

- Hergebruik van
(hulp)middelen
- Omgang met
middelen

- Bewustmaking
(vooroordelen
tegengaan)
- Positieve
beeldvorming
- Interculturaliteit
Hergebruik
faciliteren

- Vertegenwoordigingswerk
- Actiegroepen
- Beleidsparticipatie
- Bedrijven inschakelen voor kennismaking
met handicap
- Samenwerkingen
- Rolmodellen
- Taboe-project
- Dialoog aangaan
- Actie
- Gidsenproject (Grenzeloos gidsen)
- Freecycle hulpmiddelen
- Informeren

BU2,
BU4,
BU1

SD3

Fysieke ontoegankelijkheid en
mobiliteitsproblemen voor
PmH

- Nieuwe vormen
van verenigen
- Samenwerkingen

Leerfunctie
De leerfunctie staat bij KVG-Vorming in het teken van personen met een handicap sterker maken (‘to empower’).
We staan, zoals omschreven in onze missie, voor ‘een inclusieve samenleving en de emancipatie van alle personen
met een handicap’. Daarom reiken we mensen met een handicap middelen aan, want enkel dan ‘ krijgen alle

personen met een handicap alle kansen om de regie van hun leven in eigen handen te nemen of de ondersteuning
die zij nodig hebben’. We streven hierbij naar een verrijking van inzichten, kennis, persoonlijke vaardigheden en
attitudes. KVG-Vorming is een belangrijke bron van kennis en deskundigheid wat betreft handicap. Het ontsluiten
van die kennis naar onze leden, onze doelgroep en hun netwerk is een prioriteit. Dit zien wij bevestigd door onze
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leden in de ledenbevraging van 2019. De contextanalyse beschrijft de digitale trend. Deze digitalisering kan voor
onze doelgroep zowel een hulpmiddel als een valkuil zijn. We merken op dat de zwakkeren niet meekunnen in
dit digitale verhaal en voelen ons genoodzaakt om hiervoor alternatieven aan te bieden. We versterken hen ook
in deze snel groeiende trend waar alle mogelijke diensten en sectoren in meestappen. Tegelijkertijd biedt deze
digitalisering ons mogelijkheden om diegenen te betrekken die minder mobiel zijn en alternatieve
communicatiekanalen (vb. personen met autisme die zich beter kunnen uitdrukken via social media dan in faceto-face contact). Een verdoken gevaar dat aan de keerzijde van deze digitale medaille hangt is eenzaamheid.
Persoonlijk afspreken zorgt er voor dat mensen buiten komen en elkaar ontmoeten. Hoe meer we gebruik maken
van een scherm, hoe hoger we de muren rondom ons optrekken en mensen zich gaan verschuilen achter deze
schermen. Digitalisering daagt ons uit om een evenwicht te vinden tussen deze twee mogelijkheden.
Cruciaal voor KVG-Vorming is dat we dit doen door ‘vorming en informatie te ontwikkelen en te verspreiden op
maat van onze doelgroep’, zoals terug te vinden in onze missie. We zetten in op het ontwikkelen van
laagdrempelige leeromgevingen en toegankelijke kennisoverdracht op maat. We passen ons aanbod, de
gebruikte methodieken en onze communicatiekanalen, aan naargelang onze specifieke doelgroep. Om de drempel
nog meer te verlagen, zetten we leeromgevingen bij voorkeur lokaal op, dicht bij onze achterban. Voor het
empoweren van personen met een handicap ‘gaan wij uit van de kracht van de persoon met een handicap en
zijn/haar/x omgeving en stellen wij zijn/haar/x autonomie en keuzevrijheid centraal ’ (cfr. missie p. 14). Concreet
zien wij dit als: het in handen geven van tools en methodieken op maat zodat hij/zij/x op een volwaardige en
inclusieve manier kan deelnemen aan de maatschappij. Hierbij gaan we eveneens op zoek naar vernieuwende
kanalen om kennis te delen, zoals het gebruik van livestream of video-opnames. Hier biedt de digitalisering ons
een alternatief voor onder andere mobiliteitsproblemen, maar is dit enkel een meerwaarde als de gebruikers
hiermee overweg kunnen.
Binnen de leerfunctie kunnen we vier belangrijke niveaus onderscheiden:
1.

Het individueel niveau: waarin we elke persoon met een handicap als individu op zich willen empoweren.
Hierbij werken we op maat om zo de mogelijkheden aan te reiken om zich te emanciperen. Dit doen we
onder andere via afgestemde nieuwsbrieven (vb. nieuwsbrief voor jonge gezinnen of per regio), in
praatgroepen en vormingen gericht op specifieke thema’s en door in te zetten op getuigenissen van
ervaringsdeskundigen.

2.

Op groepsniveau stellen we vast dat onze leden en de personen in hun netwerk, soms onbewust, leren van
elkaar. Een afdeling biedt ontmoetingsmomenten met mogelijkheden tot ervaringsuitwisseling, kennisdeling
en zelfontwikkeling (dit kan zowel in een ontmoetingsruimte zijn tijdens een activiteit, als via digitale kanalen
zoals nieuwsbrieven, FB-pagina,…). De organisatie van een afdeling is op zich ook een leerschool. Onze
vrijwilligers nemen vrijwilligers- en bestuurstaken op waardoor zij al doende hun organisatorische
vaardigheden verbeteren (vergadertechnieken, bemiddelen, activiteiten organiseren, samenwerking,…). Wat
op zijn beurt bijdraagt aan het individuele niveau.

3.

Op organisatieniveau beschouwen we onze organisatie als een werkende machine, waar af en toe aan
gesleuteld moet worden. Hiervoor zijn we alert door zelfkritisch te kijken naar onze manier van werken en
gebruik te maken van de PDCA-cirkel. We versterken onze medewerkers binnen een lerende omgeving (vb.
door in te zetten op een terugkerende zelfevaluatie, vormingen voor onze medewerkers, een cultuurmeting
om onze organisatie hieraan aan te passen, experimenteren met nieuwe methodieken en externe begeleiding
van o.a. Orbit of Humano over bepaalde thema’s).

4.

Binnen het maatschappijniveau vervullen wij onze leerfunctie door verschillende gemeenschappen te
informeren en te sensibiliseren. Zij zijn elk op verschillende manieren vervlochten met elkaar en vormen allen
tezamen de maatschappij. Onze leerfunctie vervult hierin een verbindende en ondersteunende rol: we
verstrekken correcte informatie over thema’s die ons aanbelangen en slaan bruggen tussen deze
gemeenschappen. De maatschappij moet in zijn geheel geïnformeerd worden over de inpassing van het
thema handicap, zodat alle gemeenschappen dit als een vanzelfsprekend aandachtspunt gaan beschouwen.
Zoals beschreven in onze missie geloven we in: ‘een toekomst waar personen met een handicap mogen zijn

wie ze zijn en waar de maatschappij als vanzelfsprekend rekening houdt met hun eigenheid.’
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Concreet vertalen we onze leerfunctie in het organiseren van vormingssessies en infoavonden, schrijven we artikels
waarin ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen, vertrekken we steeds vanuit het standpunt van de persoon
met een handicap. We doen zowel aan infodeling als infoverzameling op activiteiten, binnen afdelingen en tussen
collega’s en zetten in op een stimulerende en lerende ervaring. Dit komt zowel elk individu op zich, als onze
organisatie en de bredere maatschappij ten goede. Om personen met een handicap daadwerkelijk te helpen ‘ de
regie van hun leven in eigen handen te nemen ’ (cfr. onze missie p. 14), moeten we rekening houden met de
diversiteit van onze doelgroep en de specifieke vragen en noden die zij aangeven. Zo onderscheiden we leervragen
van personen met een handicap vanuit de verschillende subgroepen binnen handicap, als vanuit hun netwerk. We
werken dan ook vanuit onze missie: ‘met en voor personen met een handicap en hun omgeving’.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we in op zowel verbreding als verdieping van onze kennis.
Uit ervaring weten we dat de vraag naar vorming of informatie over thema’s afhankelijk is van zowel
maatschappelijke en politieke veranderingen (vb. PVF, erfrecht), als van persoonlijke aspecten (vb. persoon met
autisme of persoon met NAH). Waar nodig doen we een beroep op andere organisaties die meer expertise hebben
over handicapspecifieke thema’s, wetgeving en actuele maatschappelijke veranderingen (vb. een beroep doen op
ervaringsdeskundigen in het thema interculturaliteit, samenwerking met een expertiseorganisatie over het thema
armoede of het betrekken van een handicapspecifieke werking). Het gaat verder dan enkel kennis delen. Het gaat
over het aanleren van persoonlijke vaardigheden, zelfontplooiing, kritisch nadenken, zichzelf in vraag stellen, alsook
het aanreiken van middelen om meer en beter te kunnen groeien en deel te nemen aan het maatschappelijk
gebeuren.
Kortom, de leerfunctie biedt de mogelijkheid om zowel elk individu als de maatschappij in zijn geheel aandachtig
te maken voor het thema handicap en dit als een vanzelfsprekend thema ingang te doen vinden in alle lagen van
onze samenleving.
Maatschappelijk
Vraagstuk

Beoogde verandering

Strategie

Praktijk

BU

SD

Digitalisering

Kloof verkleinen

Personen met een handicap
(PmH) empoweren hiermee aan
de slag te gaan

- Aanbod partners bekend
maken
- Tutorials
- Vorming
- Laagdrempelige kennismaking
- Alternatieven in aanbod
- Handiscoop
- Fysieke hulp bij online
aanvragen
- Brochure
- Armoedespel
- KVG-Vorming lied
- Samenwerking
- Personen in armoede als
vrijwilligers
- Armoedespel
- Samenwerkingen
- Open Kijk
- KVG-Vorming lied
- Brochure
- Doorverwijzen
- Totaalpakket: van individuele
hulp tot vakantiekampen
- Visie op lidmaatschap
- Herprofilering
- Good practices
- Nieuwsbrieven op maat
- Ervaringsuitwisseling
- Pool van losse vrijwilligers en
mailinglijst
- Visie op lokale activiteiten

BU1,
BU4

SD4

BU2,
BU4

SD3,
SD1

BU4,
BU2,
BU1

SD2,
SD3

BU3,
BU2,
BU4

SD1

BU4

SD4

BU3,
BU4

SD2

Alternatieven voor digitale media

Armoede zorgt voor
eenzaamheid

PmH in armoede
bereiken

- Laagdrempelig aanbod
- Laagdrempelige
ontmoetingsruimtes
- Alternatieven bieden

Bewustmaking

Individualisering vs.
verenigingsleven

Iedereen kan een rol
of taak opnemen
binnen KVG-Vorming

Rol van KVG-Vorming (en KVGGroep) als dienstverlener
Vrijwilligersmogelijkheden
uitbreiden
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Info over handicap is te
weinig gekend, te wijd
verspreid en te
ontoegankelijk

PmH is versterkt in
vragen en noden,
heeft duidelijkheid
over waar hij terecht
kan

Empoweren en doorverwijzen

Digitalisering

- Website
- Nieuwsbrieven
- Vormingsavonden
- Handiscoop
- Livestream
- Youtube-kanaal
- Sociale media
- Virtuele afdelingen voor
kennisuitwisseling
(Vb. aanvragen doen, job,
BUDDY of vrijwilliger vinden)
- Vanuit community laten komen

BU4,
BU2

SD4

BU4

SD2,
SD4

Cultuurfunctie
Binnen onze culturele functie maken we een onderscheid tussen cultuur als onze interne waarden en normen
enerzijds en cultuur als product anderzijds. De waarden en normen van KVG-Vorming liggen verankerd in ons
DNA en kenmerken onze eigenheid, terug te vinden in onze missie als: ‘Wij staan voor een inclusieve samenleving

en de emancipatie van alle personen met een handicap (…) KVG-Vorming vertrekt vanuit een christelijke inspiratie
en biedt een warme, empathische werking die zich openstelt voor iedereen.’ Zo streven wij naar een inclusieve
maatschappij waarin iedereen zich goed voelt en kansen tot zelfontplooiing krijgt. In de bredere maatschappij zien
wij hier een vertaling van door initiatieven als het M-decreet, de toegankelijkheid van publieke plaatsen en
gebouwen,…
Anderzijds zetten we in op het creëren, delen en beleven van cultuur en de expressieve en verbindende rol die
hiermee samenhangt. Zo beschrijven we dit in onze missie als : ‘KVG-Vorming doet dit door: personen met een

handicap en hun omgeving te verenigen en toe te leiden naar toegankelijke en laagdrempelige ontmoeting,
vrijetijdsbesteding en cultuur.’

7.4.1

KVG-Vorming waarden en normen

Onze interne warme cultuur geeft een goed beeld van onze belangrijkste waarden en normen omdat ze zowel
te vinden is bij onze afdelingen als binnen de professionele werkomgeving. De bestuursleden van afdelingen zijn
voor vele leden een bekend gezicht bij wie ze terecht kunnen met vragen en zorgen. Deze persoonlijke aanpak
wordt doorgetrokken in huisbezoeken (vb. voor het innen van lidgelden, het rondbrengen van uitnodigingen, het
oplossen van vervoersproblemen door zelf te rijden). Opmerkelijk is dat deze persoonlijke aanpak een keuze is
van de afdelingen zelf en vertrekt vanuit persoonlijk engagement van de vrijwilliger. Deze aanpak heeft zich dan
ook gevestigd in ons DNA, wordt doorgegeven aan nieuwe leden en vrijwilligers en wordt duidelijk gewaardeerd
door onze leden. De ledenbevraging bevestigd ons warme imago. We beschrijven dit als een zorgende,
ondersteunende en empowerende cultuur die vertrekt vanuit de keuzevrijheid en eigen stem van de persoon
met een handicap. Deze aanpak zorgt voor een veilige basis en een verbindende kracht. Door onze jaarlijkse
themafeesten (vb. paasfeest, kerstfeest, nieuwjaarsreceptie, lentefeest, zomer BBQ) creëren we een terugkerende
jaarlijkse agenda van ontmoetingsmogelijkheden die zorgen voor een verbindend element: een gedeelde
traditionele visie op cultuur, onze inspirerende christelijke waarden en normen en een laagdrempelige omgeving
die mensen samenbrengt. Er is op deze feesten aandacht voor eigen traditionele vieringen of net een mogelijkheid
om kennis te maken met andere (soms nog onbekende) culturele en/of religieuze vieringen (vb. suikerfeest van
De Wereld van Rayaan of het aanbieden van een paasfeest in Chinees thema).
Deze waarden en normen zien wij vertaald in onze zeer frequent terugkomende ‘eetactiviteiten’. Het eetmoment
biedt een unieke manier van verbinding tussen mensen onderling. De noodzaak van een maaltijd nuttigen wordt
binnen deze context een kans op ontmoeting en plezier. Deze ‘eetcultuur’ is een soort onbewuste methodiek
geworden die in al onze afdelingen, tijdens vergaderingen met vrijwilligers alsook binnen onze professionele
werkomgeving wordt gebruikt. Een eetmoment maakt contact mogelijk tussen mensen, biedt een gelegenheid om
ervaringen te delen en tot duurzame relaties te komen. Wat op hun beurt helpt in de onderliggende strijd tegen
vereenzaming binnen onze maatschappij. Zo staan we dichter bij onze doelgroep. Een gezamenlijk eetmoment
legt eveneens een verbinding naar andere gemeenschappen die delen in deze eetcultuur (vb. het deelnemen aan
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de Iftar). Bestuursleden en vrijwilligers geven zelf aan dat het gezamenlijk eetmoment geapprecieerd wordt. Het
is fijn te kunnen kiezen met wie men aan tafel schuift, te eten in gezelschap van vrienden. Voor een deel van onze
leden is het belangrijk om deel te nemen buiten de vertrouwde voorziening waar een andere sfeer heerst.
Onze cultuur leeft zowel binnen onze secretariaten tussen collega’s als in onze afdelingen, dit tussen medewerkers,
vrijwilligers en leden. Niemand mag uit de boot vallen, dus voorzien we een individuele aanpak en ondersteuning
waar nodig. We hebben aandacht voor verjaardagen, attenties ter bedanking, uiting van medeleven bij verlies van
dierbaren of ziekte, gelukwensen bij blijde gebeurtenissen,… Binnen onze professionele werkomgeving hebben
we oog voor de persoon achter de collega en bieden we een luisterend oor of een helpende hand wanneer nodig.
We maken tijd voor teambuildings en activiteiten die ons als team versterken.
Onze cultuurfunctie is dan ook onlosmakelijk verbonden met onze gemeenschapsvormende functie, net vanuit
zijn kracht en meerwaarde om mensen te verbinden. Dit geldt evenzeer voor cultuur als product: samen creëren,
delen in cultuurbeleving en het gesprek aangaan over expressie en interpretaties biedt een onderwerp en product
om tot die verbinding te komen (vb. crea-oefening waarbij leden samenwerken aan een tekening om tot een
resultaat te komen en hierover in gesprek gaan, waarbij het gesprek achteraf veel belangrijker is dan een ‘mooie’
tekening).

7.4.2

Creëren, delen en beleven van cultuur

Omgaan met cultuur biedt mogelijkheden tot zelfontplooiing van individuen of van groepen mensen, zowel in
het creëren zelf als in de beleving van het resultaat. Hierbij denken we aan: het creatieproces, de interpretatie van
een werk, het nadenken over onderliggende betekenissen of een kritische noot, het bieden van een uitlaatklep of
gewoonweg de mogelijkheid tot ontspanning. We zijn ons dan ook bewust van de mogelijkheden en het recht op
cultuur(beleving) voor ieder individu, mét of zonder handicap.
Gezien onze diverse doelgroep, vinden we het allereerst belangrijk om onze leden te informeren over het
bestaande culturele aanbod. ‘Onbekend is onbemind’ en dus zetten we in op het verspreiden van info naar onze
leden zodat zijn de kans krijgen om kennis te maken met de verschillende soorten cultuur (vb. bekendmaking van
het aanbod van culturele organisaties en evenementen zoals de Zomer van Antwerpen, tentoonstellingen en
festivals, ideeën delen via een inspiratiemap of tips in de Open Kijk gericht aan vrijwilligers om met hun afdeling
op stap te gaan). Info verspreiden we zowel via digitale als papieren kanalen en bevat zowel het aanbod van
eigen afdelingen als het aanbod van partners, organisaties en vrijetijdsclubs. We hebben respect en aandacht voor
alle soorten en vormen van cultuur. We maken geen onderscheid tussen de verschillende lagen van cultuur. Want
net zoals de diversiteit die handicap kent, bestaat ook cultuur uit een uitgebreid spectrum aan meningen, kleuren
en smaken. Uit ervaring weten we dat de volkse cultuur, zoals het bijwonen van een schlagerconcert, meer
enthousiasme en aanhang vindt bij de meerderheid van onze leden dan de meer “elitaire” cultuuractiviteiten zoals
het bijwonen van een opera. Desondanks zien we dat we voor alle verschillende vormen van cultuur een minimum
aan leden bereiken.
Door in te zetten op ervaringsuitwisseling tussen afdelingen (vb. op een regio-overleg, bestuursvergadering,
bovenlokale vergadering,…), inspireren we onze leden om zowel bekende als onbekende cultuursoorten uit te
proberen. Deze onderlinge uitwisseling is daarvoor een ideaal moment. We bieden ondersteuning bij de
organisatie van culturele activiteiten, wanneer hier vraag naar is. We voorzien culturele animatie op lokale
activiteiten, met speciale aandacht voor initiatieven en werken die aansluiting vinden bij het thema handicap (vb.
optreden rolstoeldansen, dansoptreden vanuit een G-sportclub, theatervoorstelling door personen met een
handicap,…).
Hoewel het expliciet creëren van cultuur, in vergelijking met andere soorten activiteiten, minder aan bod komt
binnen onze afdelingen hebben we verschillende afdelingen die hier actief op inzetten (vb. Ekseeko maakt als
toneelgroep jaarlijks een toneelvoorstelling, afdeling Hoeselt-Bilzen maakte een musical, verscheidene afdelingen
die crea-ateliers aanbieden, een toonmoment van werken gemaakt door leden van de PASS-werking). We vinden
culturele activiteiten belangrijk en zijn dan ook alert om artiesten met een handicap een forum te bieden binnen
onze werking. We hebben eveneens aandacht voor werken die een link hebben met handicap (vb. actieve partner
aan de expo Uganda’s Special Needs). Het documenteren en bewaren van cultuur gebeurt minder bewust in
onze afdelingen. We vinden het creatieproces en de ervaringsuitwisseling die hiermee samengaan van groter
belang dan het uiteindelijke eindresultaat of eindproduct. Grote acties en activiteiten leggen we vast in een
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draaiboek dat we aanvullen met foto’s (vb. draaiboek van de familiedag in Planckendael, draaiboek van 75 jaar
KVG, draaiboek van het muziekfeest van de Noorderkempen). Kleine werken worden bezit van de afdeling of de
persoon die het werk maakte.
We stellen echter vast dat er nog veel drempels bestaan die de participatie voor personen met een handicap
bemoeilijken. Dit zijn zowel fysieke (vb. trappen zonder hellend vlak, werken die te hoog hangen, geen
hulpmiddelen voorzien voor dove, blinde of slechtziende personen) als mentale drempels (vb. geen aangepaste
rondleiding voor personen met verstandelijke handicap, geen kennis van de heersende sociale regels tijdens een
voorstelling). Uit ervaring leren we dat personen met een handicap enkel participeren aan cultuur wanneer die
toegankelijk is. We ijveren, vanuit het standpunt van handicap, voor een toegankelijk cultuuraanbod en stellen de
keuzevrijheid centraal. Wie wil participeren aan cultuur moet hier vrij in zijn zonder verplichtingen of
belemmeringen. Om toegankelijkheid te vergroten zetten we in op het informeren van culturele organisaties en
werken we samen met diensten die de toegankelijkheid vergroten (vb. door advies te geven op stedelijke
adviesraden en participatie van bestuursleden aan de Werkgroep Antwerpen Toegankelijk, samenwerkingen met
het fonds vrijetijdsparticipatie en Inter). Iedereen moet de kans krijgen om te kunnen participeren en zo een
beroep te doen op zijn recht op cultuur, ongeacht inkomen, aard van de handicap, sociaaleconomische
achtergrond, migratieachtergrond,… We communiceren dan ook over toegankelijke cultuurhuizen, zetten extra in
op actieve samenwerkingen met cultuuraanbieders in het teken van toegankelijkheid en stellen de
vanzelfsprekende en soms ongeschreven regels in vraag die gelden voor sommige cultuurvoorstellingen (vb.
wanneer en waarom kan een persoon met verstandelijke handicap de toegang geweigerd worden tot een
theatervoorstelling, of moet hier dan geen alternatief worden voorzien?).
We besluiten dat onze cultuurfunctie een onmisbare schakel is in onze gehele werking. Ze vormt een verbindend
element tussen onze leden, vrijwilligers en medewerkers. Maar ze reikt ook een ondersteunende hand naar onze
andere functies. We willen deze sterkte van de cultuurfunctie zoals wij deze ervaren dan ook doorgeven. Onze
visie op cultuur is inspirerend voor partners in actieve samenwerkingen (cfr. gemeenschapsvormende functie p.
23). Tegelijkertijd geloven we dat de cultuur van andere partners ook aan onze werking en visie een bijdrage kan
leveren. Op deze manier verbinden we eveneens met deze partnerorganisaties en creëren we een wisselwerking
gebouwd op vertrouwen en gelijkheid.
Maatschappelijk
Vraagstuk

Beoogde verandering

Strategie

Praktijk

BU

SD

Interculturaliteit:
onbekend is
onbemind

Openheid en
vertrouwdheid
genereren
Cultuursensitiviteit

- Ervaringsuitwisseling
- Bekendmaken culturele
tradities
Afdelingen informeren

- Artikels
- Uitwisselingsactiviteiten ‘op bezoek bij’
- Landelijke bewustmaking
- Tips en tricks Open Kijk
- Woord ‘handicap’

BU2,
BU4

SD3

SD3

Geen schroom om over
handicap te praten
Meer toegankelijke
cultuuropties

Positieve beeldvorming

- Woord ‘handicap’
- Artiesten met een handicap in de kijker
- Gidsenproject (Grenzeloos gidsen)
- Samenwerking met cultuurhuizen

Eigen cultuuraanbod
bekend maken
Personen met een
handicap (PmH)
vinden een netwerk
binnen KVG-Vorming

Promo

BU3,
BU2,
BU4
BU4,
BU1
BU2,
BU1,
BU4
BU4

SD2

Wederzijds en
intercultureel respect
en begrip

Werkgroep zingeving en
identiteit

Handicap is taboe
Ontoegankelijkheid
cultuur

Eenzaamheid en
ontbreken sociaal
netwerk

- Kloof tussen
waarden en normen
(~interculturaliteit)
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Sensibilisering

Inzetten op waarden en
normen (warm DNA, KVGcultuur, met kansen tot
empoweren)

- Agenda
- Nieuwbrieven
- Gezamenlijk eetmoment
- Feesttraditie

- Publicatie met bezinningsteksten
- Inspiratiewandeling
- Activiteiten
- Visie op interculturaliteit

BU2,
BU4

SD1
SD1

Functiemix
Ook na de verdwijning van de werksoorten binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk blijft KVG-Vorming met
overtuiging een vereniging. We brengen personen met en zonder handicap samen, en vinden het belangrijk om
mensen van uiteenlopende leeftijd, aard van de handicap, achtergrond en overtuiging te verenigen. We doen dat
in groepsverband (onze afdelingen) en in één-op-één relaties (BUDDY). Daarbij zetten we zowel in op bonding
tussen personen met een handicap onderling, als bridging naar andere gemeenschappen en personen zonder
handicap. De gemeenschapsvormende functie krijgt bij KVG-Vorming daarom het winnende goud.
Door maatschappelijke beweging, kennisverspreiding en het onder de aandacht brengen van belangrijke thema’s
kunnen we de afstand tussen individuen, visies en meningen verkleinen. Praktijkervaring en het resultaat van onze
ledenbevraging leren ons dat onze leerfunctie en maatschappelijke bewegingsfunctie op een gedeelde
tweede plaats staan:
-

-

om individuele personen met een handicap en hun omgeving handvatten aan te reiken zodat zij zich
versterkt voelen om evenwaardig te participeren en inspraak te hebben in alle levensdomeinen en het
maatschappijgebeuren.
om de maatschappij bewust te maken van de heersende drempels, zodat ze hier bewust mee omgaan
om zo inclusief en toegankelijk mogelijk te zijn, zodat uitsluiting geen vanzelfsprekendheid meer is, maar
net een onbekende wordt.

Als basis van de voorgaande functies en als deel van ons warme DNA, speelt de cultuurfunctie een belangrijke
ondersteunende factor. Onze interne cultuur biedt namelijk een unieke, laagdrempelige en warme setting die er
voor zorgt dat mensen zich geapprecieerd en begrepen voelen binnen een betrouwbare omgeving. De laatste
functie krijgt verdienstelijk brons aangezien het de onzichtbare, maar constante lijm is die onze werking, onze
leden en onze vrijwilligers bijeen houdt en voeding geeft. Onze warme interne cultuur werkt drempels weg, zodat
individuen vrijuit durven spreken, zich durven verbinden met gelijkgezinden en samen streven naar meer
gelijkwaardige kansen om zich te ontwikkelen, zowel voor zichzelf als voor hen die het niet zelf kunnen in handen
nemen.
De bewuste keuze voor de vier functies geeft KVG-Vorming de meeste mogelijkheden om – zoals beschreven
in onze missie – mee te werken aan een inclusieve samenleving waaraan personen met een handicap als
vanzelfsprekend op een gelijkwaardige manier participeren.
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8 Organisatieprofiel
Geschiedenis: KVG-Vorming als katalysator en vernieuwer
KVG-Vorming onderging doorheen de jaren een proces van veranderingen en groei gelinkt aan maatschappelijke
en interne ontwikkelingen. Onze verenigingswerking (later bekend als KVG-Vorming vzw) was het begin en de
motor voor het ontstaan van de hele KVG-Groep, die nu verschillende onafhankelijke deelvzw’s telt. Onze
historische impact is onlosmakelijk verbonden met de KVG-Groep. KVG-Vorming werkt als onafhankelijke vzw,
maar vindt steun en versterking bij de andere vzw’s. We verwijzen in onze geschiedenis regelmatig naar KVG als
‘voorloper’ van KVG-Vorming en als basis voor de latere KVG-Groep.
Officieel kunnen we pas spreken van ‘KVG-Vorming’ vanaf 1976, dit vanwege decretale structurele veranderingen.
Maar de historische start gaat terug tot 1945. Al vanaf dit prille begin evolueerde KVG mee met zijn tijd. We hebben
steeds ingespeeld op de noden en behoeften van mensen met een handicap en dat al meer dan 75 jaar lang.
Strijden voor gelijke kansen en inclusie is altijd ons hoofddoel geweest en zal dit blijven. Zolang de samenleving
ontoegankelijk blijft voor mensen met een handicap, zijn organisaties zoals KVG broodnodig. Door onze werking
loopt een rode draad: we manifesteren ons steeds opnieuw als taboedoorbrekend en vernieuwend.

8.1.1

De structuur van de vereniging doorheen de jaren

Net na de Tweede Wereldoorlog slaan Mathieu Van Gorp en enkele andere personen met een handicap de handen
in elkaar om samen voor hun rechten op te komen en hun lot zelf in handen te nemen. Op 8 juli 1945 vindt in
Antwerpen de officiële stichtingsvergadering van de Katholieke Vereniging voor Gebrekkigen en
Verminkten (KVGV) plaats. De eerste eis van de vereniging: voorrang voor personen met een handicap op
fietsbanden, in een periode van schaarste. De oprichting van KVGV past dan ook binnen de vele maatschappelijke
initiatieven die opkwamen na de Tweede Wereldoorlog. Zo kwam er extra aandacht voor arbeidsbemiddeling en
beroepsherscholing dankzij de oprichting van een Voorlopig Steunfonds voor Onvrijwillige Werklozen.8
Op 1 oktober 1966 krijgt KVGV een nieuwe naam: Katholieke Vereniging voor Gehandicapten. Door de
evolutie en groei van de werking dekte de vlag de lading niet meer. Voortaan is de vereniging er voor alle personen
met een handicap, ongeacht aard of oorsprong van de handicap. In 1973 wordt VIBEG vzw, het Vormingsinstituut
voor de Begeleiding van Gehandicapten, opgericht.

Uit: D’Haese, C. (2010) De historische evolutie van de rechten en plichten in de werkloosheidsverzerking .
(Proefschrift). Oostende: Universiteit Gent. Geraadpleegd via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/459/447/RUG018

001459447_2011_0001_AC.pdf
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KVG ijvert in 1983 voor inspraak van personen met
een handicap en hun ouders in voorzieningen en
eist de oprichting van een verplichtend oudercomité
of bewonersraad. De KVG-verbonden richten
GESERBU (GEhandicaptenSErviceBUreau) op, waar
mensen met hun vragen over handicap terecht
kunnen. Later krijgt dit de naam sociaal
dienstbetoon. Het KVG-oudercomité wordt
verzelfstandigd en in 1986 wordt Gezin en
Handicap vzw geboren.
In 1976 ziet KVG-Vorming vzw (de specifieke
volwassenenvereniging met afdelingen over heel
Vlaanderen) het levenslicht. Door decretale
veranderingen wordt de structuur van de vereniging
grondig hervormd. De Jongerendienst wordt een
zelfstandige vzw. KVG-Vorming, VIBEG en Jong-KVG
richten de overkoepelende vzw KVG op9. In 2000
ontstaat
Vlabu,
Budgethoudersvereniging
Vlaanderen dat zich in 2004 aansluit bij de KVG-groep.
Het geheel van KVG-diensten wordt in 2010 ondergebracht in de KVG-groep: een horizontale structuur van
autonome vzw’s. De verschillende deeltakken spreken af om de KVG-huisstijl te gebruiken, en via de KVG-button
hun lidmaatschap van de KVG-Groep kenbaar te maken.
De budgethoudersvereniging Vlabu - Zorg In Zicht lanceert in 2010 haar nieuwe naam: Absoluut vzw. In 2014
krijgt de dienst SOS Vrijwilligers (Samen op Stap vrijwilligers), zijn plek binnen de KVG vzw en in 2017 start het
project Vraagwijzer op, dat vanaf 2018 een officiële dienst wordt van KVG vzw.

8.1.2

Eerste acties naar gelijke rechten en tewerkstelling voor personen met een
handicap

KVGV streeft voor gelijke rechten voor personen met een handicap en is in 1951 pionier in het organiseren van
een eerste vakantiekamp voor ‘zwaar-gehandicapeerden’. Zij hebben evenzeer recht op een welverdiende
vakantie. Maar ook tewerkstelling wordt een belangrijk thema. Twee jaar nadat het onderwerp ter sprake kwam
op de eerste Nationale Studieweek der KVGV (1951) voegt afdeling Berkenbos de daad bij het woord en richt een
werkhuis voor schoenherstellingen op.
“Door de verwezenlijking van haar sociaal programma wil KVGV de stoffelijke nood der invaliden lenigen en hun
levensstandaard verhogen. (...) KVGV ijvert daarom voor de uitbouw van een werkelijk sociale wetgeving,
gebaseerd op de solidariteit tussen al de burgers van het land, die voor de werkonbekwamen - wat ook de
oorsprong of oorzaak van hun invaliditeit is - een vergoeding voorziet die hen moet toelaten bescheiden, maar
menswaardig te leven, zodat de onzekerheid voor de toekomst en het schrikbeeld der ellende weggenomen
worden10”.
De Gouden Jaren ’60 brachten werkgelegenheid, arbeidsmogelijkheden en voorspelden een goede toekomst. De
economie kreeg een nieuwe boost. KVGV streed mee voor de rechten van personen met een handicap en hun
plaats op de arbeidsmarkt. Verschillende KVGV’ers (bestuursleden, vrijwilligers, leden) ijverden voor de oprichting
van beschutte werkplaatsen. Met succes, want in de jaren daarna worden beschutte werkplaatsen in Kessel-Lo,

De KVG Koepel ontstaat naar aanleiding van het ‘het decreet van 2 januari 1976 tot erkenning en subsidiëring
van de Nederlandstalige koepelorganisaties voor beleidsvoorbereidend overleg in de sector van het sociaalcultureel werk voor volwassenen’. Meer info: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1035493
9

VAN GORP, M. (1952) ‘De wederaanpassing van de gebrekkigen en verminkten’, De Gids op Maatschappelijk
Gebied, 43 (1), 81-92
10
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Aarschot en Tienen opgericht.11 De wet van 16 april 1963 voorziet een regeling voor de sociale reclassering van
mindervaliden. De uitvoering van dit besluit werd opgenomen door het Rijksfonds voor Sociale Reclassering van
de Minder-Validen. De inhoud van deze wet richt zich op de mogelijkheden voor mindervaliden om een geschikte
(zowel lichamelijke als geestelijke) tewerkstelling te verkrijgen. In het kader hiervan werd aandacht geschonken
aan beroepsrevalidatie, beroepskeuzeadvies, om- en bijscholing en plaatsing van personen met een handicap op
de arbeidsmarkt.12

8.1.3

Meer aandacht voor kinderen met een handicap

Vanaf 1950 krijgt het onderwijs steeds meer aandacht in Vlaanderen. De schoolkwestie (1950 – 1958) buigt zich
over het lager, middelbaar en technisch onderwijs en resulteert in het Schoolpact .13 Ook KVGV geeft kinderen met
een handicap steeds meer aandacht. Zo wordt in 1954 de Dienst voor het gebrekkige kind opgericht, gaat in 1956
de eerste vakantie door voor jonge leden en richten de 15- tot 25-jarigen in 1964 de Dienst der jongeren op.
Omdat jongeren graag bewegen, worden de eerste G-sportclubs opgericht: het verbond Antwerpen gaat van start
met een tafeltennisclub en zitvolleybal.
De jaren ’60 brengen ook een verandering in de maatschappelijke visie op handicap: personen met een handicap
dienen niet enkel verzorgd te worden, maar moeten zich ook kunnen ontplooien als mens. Steeds meer speciale
voorzieningen worden opgericht die de persoon met een handicap kunnen onderwijzen en helpen ontwikkelen14.

8.1.4

Focus op cultuur

Begin jaren ’70 verbreedt KVG haar werking op het vlak van cultuur. Die tendens is te koppelen aan het ontstaan
van het Cultuurpact.15 Deze wet verplicht overheden om deelname aan culturele zaken (sport, vrije tijd, toerisme
en jeugdzaken) te garanderen voor iedereen. Leren in de vrije tijd maakt hier deel van uit.

8.1.5

Maatschappelijke activering, integratie en inspraak

Met (ludieke) acties ijveren de lokale afdelingen voor de integratie van personen met een handicap in de
samenleving. Onder het motto ‘Andere maatschappij, gehandicapten erbij’ organiseert KVG in 1979 een grote
nationale optocht in Antwerpen. Personen met een handicap zijn geen tweederangsburgers. Dit past in de
maatschappelijke evolutie van handicap binnen het integratiemodel. De acceptatie van een persoon met een
handicap zoals hij of zij is, wordt een nieuw uitgangspunt. Waarom moeten mensen met een handicap zich steeds
aanpassen aan de maatschappij? Ook het netwerk van personen met een handicap krijgt meer aandacht. In 1980
werkt KVG mee aan de oprichting van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap
(huidig VAPH: waarvan onze nationaal secretaris, enkele medewerkers en leden mandaten opnemen in hun
bestuursraden).
De jaren ’80 worden gekenmerkt door een financiële en economische weerslag na de oliecrisis van 1979, met
een opvallende daling in de tewerkstellingscijfers, vooral in de traditionele industriesectoren. 16 In 1986 stelt KVGVorming vast dat het werkloosheidspercentage bij personen met een handicap dubbel zo hoog is als het algemeen
Belgisch gemiddelde. De vereniging eist dat de discriminatie t.a.v. personen met een handicap op het vlak van
tewerkstelling wordt opgeheven. In 1987 werkt KVG mee aan het nieuw stelsel van de tegemoetkomingen aan

11

https://www.entiris.be/nl/over-entiris/geschiedenis

Samoy E. (1998). Ongeschikt of ongewenst? Een halve eeuw arbeidsmarktbeleid voor gehandicapten
(Proefschrift). Leuven: KU Leuven. Geraadpleegd via https://www.vaph.be/sites/default/files/documents/ongeschikt12

ongewenst-een-halve-eeuw-arbeidsmarktbeleid-voor-gehandicapten-januari-1998/onderzoek_1998-xx-xx_ongeschikt.pdf

Witte E. ( 1999). Het schoolpact van 1958 ontstaan, grondijnen en toepassing van een Belgisch compromis = le
acte scolaire de 1958. Leuven: Garant.
13

14

De Graaff F. (1999). Mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke handicap. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

15

http://www.vvsg.be/Vrijetijdsbeleid/Documents/2010Lokaal%203%20(Het%20Cultuurpact).pdf,
https://www.cultuurpact.be/nl/wetgeving/geschiedenis
16

Reynebeau, M. (2003). Een geschiedenis van België. Tielt: Lannoo.
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personen met een handicap. Met succes, verschillende wetten en decreten ontstaan in het belang van mensen
met een handicap17.
In een zoektocht naar meer toegankelijke vakanties ontstaat het Vakantieburo (1987), wat overgenomen wordt
door Toerisme Vlaanderen in 2014. Vanaf 1988 wordt De Werkbank opgericht, dat zich focust op tewerkstelling
voor mensen met een handicap. Met de fotoreeks ‘Blootgeven’ doorbreekt KVG-Vorming de taboesfeer rond
handicap en seksualiteit, een voor die tijd (1989) gewaagd thema.

8.1.6

Samen sterk in de KVG-Groep

Vanaf 1990 verschuift de maatschappelijke visie op handicap naar een ‘zorg op maat’ model, met meer aandacht
voor het individu en keuzevrijheid. In het verlengde hiervan ontstaat in 1999 Lidoa (Limburgse dienst voor Oppas
en Assistentie). Ook de vrijetijdswerking van KVG-Vorming gaan van start, deze worden erkend als organisaties
voor vrijetijdszorg.
In 2001 klaagt KVG-Vorming aan dat de inkomsten van de partner invloed hebben op de berekening van de
persoonlijke integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap. De ‘Prijs van de Liefde’ wordt een
begrip in de sector van personen met een handicap. In 2018 houdt de wetgever eindelijk rekening mee deze
verzuchting.

8.1.7

KVG ijvert voor een inclusieve samenleving

2006 is een belangrijk jaar voor mensen met een handicap: de goedkeuring en ondertekening van het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap18. KVG-Vorming is erbij in New York.

8.1.7.1

Toegankelijkheid

Intro wordt opgericht in 2002, de dienst die instaat voor toegankelijkheid van muziekfestivals en andere
evenementen. Vanaf 2015 werd deze dienst ondergebracht onder het ‘Agentschap Toegankelijk Vlaanderen’
bekend onder de naam Inter.
In 2009 strijdt KVG mee voor de opmaak en invoering van de stedenbouwkundige verordening betreffende
toegankelijkheid (5 juni 2009) en wil hiermee vooral wegen op de fysieke toegankelijkheid van openbare
gebouwen.19
In 2016 klaagt KVG-Vorming de reserveringsplicht aan voor rolstoelgebruikers bij De Lijn met de actie ‘Hou ons
niet aan het lijntje’: KVG-leden, -vrijwilligers en medewerkers sturen samen ruim 7000 mails op hetzelfde
moment naar de CEO van De Lijn, waardoor een delegatie bij hem op gesprek mag komen.
KVG-Vorming zorgt mee voor de lancering van de EU Disability Card in België en 11 andere landen binnen
Europa. Deze kaart zorgt ervoor dat personen met een handicap beroep kunnen doen op extra diensten binnen
de toerismesector (vb. korting op entreeprijs van een noodzakelijke begeleider, gratis audiodescriptie in musea).

Het gaat hier over de Wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, het Koninklijk
besluit betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming en het
Ministerieel besluit van 30 juli 1987 tot vaststelling van de categorieën en van de handleiding voor de evaluatie
van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming.
17

Dit Verdrag heeft als doelstelling het waarborgen en specificeren van de mensenrechten en fundamentele
vrijheden van personen met een handicap. Het Verdrag omschrijft personen met een handicap als “personen met
langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuiglijke beperkingen die hen in wisselwerking met diverse
drempels kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen te participeren in de
samenleving.
19
Deze regelgeving trad in werking op 1 maart 2010. Gevolg hiervan is dat aanvragen tot stedenbouwkundige
vergunningen vanaf deze datum moeten voldoen aan de vooropgestelde criteria in de verordening. Consulteerbaar
via http://www.toegankelijkgebouw.be/Regelgeving/tabid/71/Default.aspx
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8.1.7.2

Strijden tegen ongelijkheid

De KVG-groep zet in 2010 een grootschalig onderzoek naar het inkomen van personen met een handicap op
i.s.m. VFG en Universiteit Antwerpen. Daaruit bleek dat een kwart van de mensen met een handicap onder de
armoedegrens leeft en bespaart op broodnodige medische zorgen om rond te kunnen komen. In datzelfde jaar
krijgt KVG-Vorming de erkenning van meldpunt discriminatie door UNIA.
Mede dankzij de KVG-groep kwam er in 2014 aandacht voor discriminatie van personen met een handicap bij het
aangaan van de schuldsaldoverzekering en werd er geijverd voor meer transparantie in de beslissingen van
verzekeraars. Op 30 december van datzelfde jaar wordt het Opvolgingsbureau voor de tarifering hiervoor
opgericht.20
De nieuwe wet over beschermingsmaatregelen doet zijn intrede in 2013. Er komen veel reacties van ouders die
geen goede oplossing ‘op maat’ bij de vrederechter kunnen bekomen, hoewel dit de bedoeling is van deze wet.
De KVG-groep is mede initiatiefnemer van de Driekoningenactie (2016) waarbij we de pijnpunten aankaarten.
Deze actie leidt tot de oprichting van een digitaal meldpunt.
Staatssecretaris Elke Sleurs ‘vergeet’ in 2016 de inkomensvervangende tegemoetkoming mee op te
trekken met de leeflonen. De KVG-groep voert actie en spreekt staatssecretarissen Elke Sleurs en nadien Zuhal
Demir aan op deze pijnlijke fout. Het verschil wordt rechtgezet.
De BUDDY-werking van KVG-Vorming gaat van start in februari 2017, een project dat de netwerkverbreding van
personen met een handicap stimuleert en een brug maakt tussen personen met en zonder handicap. Een jaar
later wordt Hamme de eerste BUDDY-vriendelijke gemeente21.
In 2019 gaat NOOZO, na een lange aanloopperiode van start. De KVG-groep is mee stichtend lid. Noozo is de
nieuwe Vlaamse adviesraad die ervoor zorgt dat handicap binnen alle beleidsdomeinen op de agenda staat.

Doelgroep
KVG-Vorming werkt voor en door personen met een handicap. Onze doelgroep omschrijven we als alle personen
met een handicap, ongeacht de aard van de handicap of andere levensfactoren. Naast de persoon met een
handicap zelf ondersteunen we ook zijn informele netwerk (ouders, broers, zussen, buren,…) in de
handicapgerelateerde hulpvragen en noden die zij ervaren.
De doelgroep van personen met een handicap is zeer heterogeen. Alle soorten handicaps vinden aansluiting bij
onze werking. Dit kan gaan over fysieke of verstandelijke handicaps, een meervoudige handicap, autisme, handicap
door niet aangeboren hersenletsel,… Het spectrum van handicaps met bijhorende aandachtspunten is zeer divers
en individueel specifiek. Op maat werken is dan ook ons uitgangspunt.
Personen met een handicap worden op zich al omschreven als een kansengroep, maar ook de achtergrond van
het individu heeft veel invloed op zijn kracht. Zo onderscheiden we extra kwetsbare groepen binnen onze
doelgroep waaronder: personen met een handicap en een migratieachtergrond, personen met meervoudige
handicaps, personen met een handicap in armoede,… De groep van personen met een (licht) verstandelijke
handicap rekenen we ook tot de extra kwetsbaren. Net omdat er een groot verschil is tussen wat de persoon
theoretisch gezien kan en wat deze ook effectief aankan. Het gevaar van over- of onderschatting is groot, net zoals
de mate van beïnvloedbaarheid en misbruik van vertrouwen. Het is de mix van diverse factoren die bepaalt hoe
groot de drempels zijn die het individu ervaart. Hiervoor hebben we in onze werking extra aandacht. We
ontwikkelden een strategie op verbreden en verdiepen (in bijlage op p. e) die onze aanpak beschrijft in het
betrekken van deze extra kwetsbare groepen. We vertrekken vanuit een bevraging en informatieverzameling,
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https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/verzekeringen/schuldsaldoverzekering

Steden en gemeenten kunnen dit label verdienen wanneer zij de BUDDY-werking bekendmaken en hun
inwoners motiveren om BUDDY te worden om zo hun stad of gemeente nog inclusiever te maken.
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kiezen voor een thematische of projectmatige aanpak, betrekken deskundige partnerorganisaties en passen de
strategie bij naargelang de aandachtspunten en noden van de betreffende groep.
We detecteren deze meest kwetsbaren binnen onze doelgroep aan de hand van een knipperlichtsysteem. Aan
de hand van vooropgestelde criteria bepalen we welke personen we benoemen als extra kwetsbaar. Deze criteria
gaan over persoonlijke of contextuele factoren. Zij die voldoen aan deze meest kwetsbare criteria, vereisen een
andere aanpak dan de sterkere individuen binnen onze doelgroep. Wanneer er een vermoeden is van een
kwetsbare situatie noemen we dit een knipperlicht, een signaal dat we opvangen en waaraan we onze
communicatie en basishouding kunnen aanpassen.

Vrijwilligers: vertegenwoordigd in alle lagen van onze organisatie
KVG-Vorming kan enkel draaien als een goedwerkende machine als zowel het personeel, de vrijwilligers als de
leden op een georganiseerde en strategische manier richting krijgen en ondersteund worden. We werken bij KVGVorming voor, mét en door personen met een handicap. Die lijn loopt doorheen heel onze werking.
Ervaringsdeskundigen hebben er als vanzelfsprekend een belangrijke plaats.

8.3.1

Vrijwilligersbeleid

KVG-Vorming steunt op een grote vrijwilligerswerking: anno 2019 telt onze werking meer dan 2750 geregistreerde
vrijwilligers. We stellen dan ook zonder twijfel dat we enkel dankzij deze geëngageerde vrijwilligers zoveel kunnen
betekenen voor personen met een handicap. Hun motivatie en inzet zorgen voor de sterke fundamenten waarop
onze werking gebouwd is. We zijn er trots op en zetten er dan ook alles op in om hen de juiste aangepaste
ondersteuning te geven. Onze vrijwilligers zijn het uithangbord van onze werking, zij zorgen voor de uitvoering van
activiteiten, staan in direct contact met onze leden en brengen onze dienstverlening tot in de afdelingen. Dit alles
doen zij op een warme, persoonlijke en betrokken manier. Dankzij onze vrijwilligers kunnen wij een beroep doen
op een breed netwerk, zij zorgen voor een luisterend oor en een helpende hand, maar vertolken dit ook naar
hogerop. De KVG-Vorming vrijwilligers zorgen voor een sterke link, een stevige rode draad, die verbondenheid
verzekert tussen onze diensten, onze doelgroep en ons beleid.
Onze vrijwilligers hebben één groot gemeenschappelijk kenmerk: het zijn mensen met een hart voor (personen
met een) handicap. Zij dragen de verantwoordelijkheid over (een deel van) onze werking en zo dus ook over
onze leden, zijnde personen met een handicap. KVG-Vorming beschikt over een vrijwilligerspool die samengesteld
is uit een mix van personen mét en personen zonder handicap, wat een grote meerwaarde betekent voor onze
organisatie. Deze diverse pool willen we graag behouden en versterken. We vertrekken vanuit de capaciteiten en
kwaliteiten van onze vrijwilligers. Al te vaak wordt er in onze samenleving gekeken naar het ‘niet kunnen’, het
gebrek of de belemmeringen. KVG-Vorming zet net in op datgene waar men goed in is, wat men wel kan, ondanks
een belemmering of handicap. Tegelijkertijd vinden we het een grote meerwaarde en kracht van onze organisatie
om personen met een handicap te betrekken in alle lagen van onze werking. We zijn er niet alleen voor hen, maar
net dóór hen. Enkel samen bereiken we de beste resultaten.
De ‘soorten’ vrijwilligers binnen onze wering kunnen we indelen volgens taken en rollen die zij opnemen.
Gezien onze geschiedenis van afdelingswerking, kennen vele afdelingen nog een klassiek afdelingsbestuur. Hierin
worden taken voornamelijk verdeeld volgens de rol die iemand opneemt binnen de afdeling. Elke rol heeft daarbij
zijn eigen mate van verantwoordelijkheid. We stellen echter vast dat er steeds meer veranderingen plaatsvinden
in de mate waarop vrijwilligers hun rol opnemen. Er is een verschuiving te merken waarin de taken belangrijker
worden dan de rol. De flexibiliteit en de gedeelde verantwoordelijkheid krijgen een prominentere plaats. We
hebben hier aandacht voor en bieden onze afdelingen de keuze om bij een vaste rollenstructuur te blijven of hierin
een eigen verdeling te maken. In het verlengde van deze taken en rollen kunnen we verschillende soorten
vrijwilligers onderscheiden.

8.3.1.1

Sporadische vrijwilligers

Zowel binnen onze afdelingen als op andere niveaus binnen onze organisatie nemen vrijwilligers een tijdelijk of
sporadisch engagement op. Dit kan zijn door het bieden van een helpende hand binnen een bepaalde tijdsduur
of voor een bepaalde activiteit, ofwel door een specifieke taak op zich te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: een
vrijwilliger die af en toe personen met een handicap van en naar een activiteit vervoert of een vrijwilliger die tijdens
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een straatactie voorbijgangers sensibiliseert rond handicap en armoede. Deze vrijwilligers bieden hulp in praktische
taken, waarvoor we hen zeer dankbaar zijn. Al stellen we steeds vaker vast dat onze organisatie nood heeft aan
vrijwilligers die een duurzaam engagement opnemen. De kwetsbaarheid van sommige leden vergt een vast
engagement, eerder dan een sporadische helpende hand. Deze groep sporadische vrijwilligers zijn daarom een
ideale aanvulling op een permanente groep van vrijwilligers, door taken te vervullen die de vaste
vrijwilligersploeg ontlasten.

8.3.1.2

De nieuwe vrijwilliger

In het verlengde van deze sporadische vrijwilligers past ook het profiel van ‘de nieuwe vrijwilliger’. Dit zijn vaak
personen die zich betrokken voelen bij de werking en wel een bijdrage willen leveren, maar zich hiervoor niet
willen binden aan de organisatie. Soms engageren ze zich enkel voor een tijdelijke actie of voor een korte termijn.
Deze ‘nieuwe’ vrijwilliger voelt zich geëngageerd voor onze werking, maar is evengoed betrokken bij andere
organisaties. Hij/zij wil zich vooral niet verplicht voelen om lid te worden en voor vele jaren te blijven. De mate
van verbondenheid en verwachtingen liggen lager. In plaats van de rol van voorzitter op te nemen met de daarbij
horende taken, zal dit eerder verschuiven naar het opnemen van specifieke taken. De roulatie en het doorgeven
van taken wordt hierdoor ook makkelijker tussen vrijwilligers en de afhankelijkheid van een specifieke vrijwilliger
wordt dan ook beperkt. We laten ruimte voor deze nieuwe vormen van engagement en experimenteren met
nieuwe vrijwilligerstaken en/of rollen (cfr. laboratoriumrol p. 20, visie op interne vernieuwing in bijlage op p. e en
visie op afdelingsbegeleiding p. 41).

8.3.1.3

Bestuursvrijwilligers en afdelingen

Dit zijn vrijwilligers die (eerder) een duurzaam engagement opnemen door zich in te zetten voor de organisatie
van een afdeling en zijn activiteiten. In een eerder klassieke structuur nemen zij vaak rollen op die een specifieke
taakverdeling inhouden (vb. voorzitter, penningmeester). De ‘nieuwe vrijwilliger’ voelt zich echter beknot door een
vaste bestuursstructuur. Daarom kunnen vrijwilligers er voor kiezen om taken te verdelen, zonder hier rollen aan
toe te kennen. KVG-Vorming verwelkomt deze nieuwe vrijwilligers van harte binnen haar organisatie. Het is een
uitdaging om zowel die nieuwe vrijwilligers als de ervaren KVG-vrijwilligers samen betrokken te houden en
inspraak te geven in onze afdelingen of in onze grotere werking.

8.3.1.4

Vrijwilligers en tussenstructuren (provinciaal bestuur, verbondsbesturen,…)

De vrijwilligers uit de tussenstructuren worden doorgaans afgevaardigd uit de afdelingen. Zij vertegenwoordigen
alle afdelingen en bestuursvrijwilligers uit hun regio. Op dit provinciaal of regiobestuur worden overlegmomenten
gepland over het beheer en de organisatie van de regio. Zij beheren de financiën, houden samen met de regionale
vormingswerkers het regiosecretariaat draaiende, bieden ondersteuning aan afdelingen en vormingswerkers en
maken de algemene afspraken voor alle afdelingen binnen die regio of provincie. Tijdens deze overlegmomenten
wisselen vrijwilligers ervaringen uit en maken zij verbinding tussen het nationaal en het afdelingsniveau.

8.3.1.5

Leden van de raad van bestuur en de algemene vergadering

In ons Bestuursorgaan en algemene vergadering zetelen, met uitzondering van de directie, enkel vrijwilligers. Deze
zijn allemaal nauw betrokken bij onze organisatie. Voor de verdere beschrijving van hun rollen, taken en
vertegenwoordiging verwijzen we naar de visie op goed bestuur (p. 62).

8.3.1.6

Secretariaatsvrijwilligers

Op onze regionale en nationale KVG-secretariaten kunnen we rekenen op vrijwilligers die een handje toesteken
om de werking administratief of inhoudelijk te ondersteunen. Zij helpen bij grote verzendingen, houden de
ledenadministratie up-to-date, vullen voorraden aan,…

8.3.1.7

BUDDY’s

BUDDY’s zijn vrijwilligers die zich aanmelden via ons online portaal. Ze engageren zich om vanuit een interesse,
motivatie of engagement een vrijwilligersrol op te nemen voor een BUDDYzoeker. Een BUDDYzoeker is een
persoon met een handicap die een vraag stelt naar hulp of gezelschap in een vrijetijdsactiviteit. Via onze BUDDY-
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website gaan zowel BUDDYzoekers als BUDDY’s zelfstandig op zoek naar elkaar. De BUDDY kan kiezen om op een
vraag in te gaan of niet. Het engagement is dus volledig aan te passen volgens eigen wensen en noden.

8.3.2

Ondersteuning en begeleiding van al deze vrijwilligers

Aangezien vrijwilligers binnen onze organisatie zo’n sleutelpositie innemen, is begeleiding op maat essentieel. We
bieden een inspirerende omgeving waarin vrijwilligers hun talenten kunnen inzetten, bijleren, geïnspireerd
worden, plezier maken, zich ontspannen, contacten leggen en een netwerk uitbouwen. We waarderen onze
vrijwilligers enorm. Daarom bedanken we hen geregeld op verschillende manieren (door vrijwilligersevenementen
met etentjes, uitstappen, gadgets, wenskaartjes bij gelegenheden). Maar het is voornamelijk het persoonlijk
contact dat ons verbindt. Deze persoonlijke aanpak (cfr. cultuurfunctie p. 30) wordt ook door hen enorm
gewaardeerd en draagt bij aan een duurzaam vrijwilligersengagement. Anderzijds hebben we ook voor de
sporadische of nieuwe vrijwilliger veel aandacht en waardering. Want ook voor vrijwilligers die geen vast
engagement willen, is er een plaats binnen onze werking. Zij kunnen in tijdelijke taken hun talenten inzetten en
onze organisatie versterken.
KVG-Vorming wil dat vrijwilligers op basis van hun interesses en capaciteiten hun engagement aangaan. We
bevragen nieuwe vrijwilligers naar hun noden en wensen zodat zij terechtkomen op een plek in onze organisatie
die voor hen het meest geschikt is. Eens zij aan de slag gaan, willen we vooral vertrekken vanuit de zelfstandigheid
van de vrijwilliger. We nemen hun taken niet over, maar begeleiden en versterken hen zodat ze hun taken naar
best vermogen uitvoeren. Een afdelingsbegeleider zal zo min mogelijk zelf activiteiten organiseren, maar net de
vrijwilligers van de afdelingen versterken en ondersteunen zodat zij zelf activiteiten kunnen organiseren die
aansluiten bij de doelgroep (cfr. afdelingsbegeleiding p. 41).
Onze vrijwilligers hebben inspraak bij de organisatie van onze werking. Zij nemen engagement op in alle lagen
van onze werking en zetelen in verschillende lokale of nationale werkgroepen. Lokaal buigen zij zich eerder over
tijdelijke activiteiten of thema’s, terwijl zij nationaal mee beslissen over organisatorische zaken en
maatschappelijke thema’s en acties.
Onze visie op afdelingsbegeleiding een belangrijk onderdeel van het vrijwilligersbeleid. De rol die onze
vormingswerkers hierin opnemen en hun persoonlijke aanpak is cruciaal voor de ondersteuning en verbondenheid
met de afdelingen en de vrijwilligers.

8.3.2.1

Afdelingsbegeleiding

Personen met een handicap en hun omgeving verenigen, vormt de basis van onze werking. Onze afdelingen zijn
het kloppend hart van KVG-Vorming. Daarom behoort afdelingsbegeleiding tot onze kerntaken. Onze
bestuursvrijwilligers zijn het levende bewijs dat het verenigingsleven het persoonlijk geluk en de maatschappelijke
participatie ten goede komt. Zij hebben een grote invloed op de inhoud van afdelingsbegeleiding en de vorm(en)
die deze aannemen. Zij bepalen zelf grotendeels het niveau, de intensiteit, noden, tijd en inhoud van de
afdelingsbegeleiding. Trots stellen we vast dat we vele succesvolle en actieve afdelingen hebben die door
geëngageerde vrijwilligers gerund worden (cfr. vrijwilligersbeleid p. 39).
Onze vormingswerkers spelen een cruciale schakel in de ondersteuning van afdelingen en bestuursvrijwilligers
door onder andere: vormingen aan te bieden, het ondersteuningsaanbod bekend te maken, bezorgdheden en
vragen op te vangen, een luisterend oor te bieden, een bekend gezicht te zijn voor de afdelingen, te
enthousiasmeren en te inspireren, te bemiddelen waar nodig en dit allemaal op maat van de betreffende
vrijwilliger. We ontwikkelden een online registratietool ter ondersteuning en opvolging van de afdelingen.
De intensiteit, tijdsinvestering, inhoudelijke ondersteuning, duur van ondersteuning en manier van aanpak in
begeleiding van afdelingen deelden we in volgens een aantal criteria: levensfase, interesses en noden. We kwamen
tot een uitgebreide visie op afdelingsbegeleiding (in bijlage op p. b), waarin we toelichten welke rol onze
vormingswerkers opnemen en volgens welke criteria we onze begeleiding aanpassen.
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Vrije Tijd
Onder KVG-Vorming vzw vallen zowel de vereniging als de vrijetijdswerking. Dit zijn twee onafhankelijke werkingen
die elk afzonderlijk gesubsidieerd en georganiseerd worden. Toch achten we de wisselwerking tussen deze twee
van groot belang. Dit beleidsplan is enkel van toepassing op de werking van de vereniging.
De vereniging richt zich tot alle personen met een handicap en hun netwerk en organiseert haar werking in de
vrije tijd van deze doelgroep. Ze wordt gesubsidieerd door het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen. Het verenigen van personen met een handicap gebeurt grotendeels binnen lokale afdelingen,
verspreid over heel Vlaanderen. Onze 227 afdelingen22 zijn het hart van KVG-Vorming. Ze liggen lokaal verankerd,
staan dicht bij de mensen en bieden een laagdrempelige ontmoetings- en informatieruimte. Onze afdelingen
worden gerund door enthousiaste vrijwilligers met een hart voor (personen met) handicap (cfr. vrijwilligersbeleid
p. 39). Zij organiseren een aanbod voor hun leden met en zonder handicap. De organisatie van onze afdelingen
is divers, zo hebben we zowel traditionele afdelingen die zich richten tot een heterogeen publiek, alsook
verschillende thema- of doelgroepgerichte afdelingen.
De afdelingsactiviteiten spelen in op de vrijetijd van hun leden. Veel activiteiten gaan door in het weekend, in de
namiddag of op avonden. Zowel voor vrijwilligers, de leden zelf of de omgeving van de persoon met een handicap
is het van belang om rekening te houden met de tijdstippen waarop het aanbod doorgaat. Wie werkt, afhankelijk
is van een werkende ouder of begeleider of een dagbesteding heeft kan namelijk niet zomaar deelnemen aan
eender welke vrijetijdsactiviteiten. Ook de inhoud en thema’s van onze afdelingen zijn aangepast aan de vraag van
leden en heersende tendensen. Zo kan men kiezen om enkel te nemen aan diverse activiteiten van een afdeling
of men kan net kiezen aan te sluiten bij een specifieke thema-afdeling (vb. een kookclub of een afdeling die
uitsluitend crea-activiteiten doet). Zo zijn er ook doelgroepgerichte afdelingen, die een belangrijke rol vervullen
door hun aanbod aan te passen aan een specifieke handicap en de bijhorende aandachtspunten van deze groep.
Onze activiteiten bieden een vrijetijdsaanbod voor personen met een handicap en hun omgeving dat vooral
inspeelt op sport, ontspanning, vakantie, vormingen, cultuur, creatieve hobby’s,… Onderdelen die enkel van
toepassing zijn in het vrijetijdsleven. Ons aanbod stellen wij toegankelijk voor leden en niet-leden, waarin we een
onderscheid maken naar deelnameprijs. We merken dat ook regelmatig personen deelnemen die wonen in een
(zorg)voorziening en op zoek zijn naar vrijetijdsbesteding buiten de voorziening. Waar we echter op toekijken is
de zorg en begeleiding die vrijwilligers bieden aan onze leden. Dit is afhankelijk van de draagkracht en
(professionele) kennis van de vrijwilligers. Ondersteuning bij een uitstap kan, mits dit beperkt blijft tot kleine en
niet belastende taken die geen medische kennis vereisen.
Onze afdelingen registreerden in de jaarverslagen van 2018 een totaal van 1311 activiteiten. De feestelijke
activiteiten zijn het populairst, op de tweede plaats staan (dag)uitstappen en (inzamel- en sensibiliserings-) acties
krijgen de derde plaats.
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Voor 1216 van deze activiteiten werd er ook een weekmoment geregistreerd. Deze gegevens tonen aan dat de
meeste activiteiten doorgaan in de weekenden (75%). Met andere woorden, het moment waarop de meeste
mensen niet aan het werk zijn en dus tijd hebben voor vrijetijdsactiviteiten. De activiteiten die doorgaan in de
week plaatsvinden en tijdens werkuren, trekken vaak een ouder publiek aan.

Activiteiten 2018 per moment
meerdaags

45

weekend

915

weekdag-avond

101

weekdag-hele dag

53

weekdag-overdag

102
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ieder jaar vragen we onze afdelingen om hun activiteiten te registreren en inhoudelijke vragen te beantwoorden
in een jaarverslag. Op deze manier worden de activiteiten gekoppeld aan (jaar)thema’s, specifieke doelgroepen
en de verschillende functies. Hierbij is het mogelijk dat activiteiten meerdere functies vervullen (vb. een zoektocht
die leidde naar de nieuwe ontmoetingsruimte voor personen met een niet aangeboren hersenletsel, vervulde
zowel de leerfunctie als de gemeenschapsvormende functie).
Gezien we deze gegevens pas aan het einde van het jaar opvragen in het jaarverslag, hebben we voor 2019 slechts
zeer beperkte gegevens. Hierdoor kunnen we geen correct algemeen beeld geven van het totaalplaatje voor 2019.
Daarom geven we hieronder het overzicht van de eerste drie jaren van deze beleidsperiode. De verwachting is dat
dit voor 2019 in een zelfde lijn zal lopen.
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Wanneer we een onderverdeling maken per functie dan valt het op dat de leerfunctie en maatschappelijke
bewegingsfunctie niet sterk vertegenwoordigd zijn. Deze worden immers voornamelijk op overkoepelend niveau
opgenomen, zowel regionaal als nationaal. Voor de leerfunctie gaat het over infomomenten, vormingen,
publicaties, digitale nieuwsbrieven, websites en sociale media. Op gebied van de maatschappelijke
bewegingsfunctie gaat het om het vele vertegenwoordigingswerk en bovenlokale acties.
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Maatschappelijke impact, effect
KVG-Vorming maakt het verschil voor personen met een handicap. Vanuit onze maatschappelijke
bewegingsfunctie streven we naar verandering, verbetering en meer aandacht voor de situatie van personen met
een handicap, zowel bij beleidsmakers en overheid als bij de brede samenleving. Onze (jaar)thema’s en acties
worden daarom nationaal gedragen. Het thema of een betreffend probleem kan aangedragen worden vanuit een
regio.
De betreffende actie of het actuele thema verspreiden we zo breed mogelijk door middel van affiches, sociale
media, persberichten, een eucharistieviering, een radio-of televisiespotje,… gericht aan de brede maatschappij.
Indien van toepassing richten we ons tot een specifieke actor, vb. een gemeentebestuur of een minister.
Alle specifieke info over deze acties communiceren we naar onze afdelingen via ons kaderblad Open Kijk en onze
nieuwsbrieven voor vrijwilligers. Tijdens het jaarlijks startmoment in september lichten we het thema of de
specifieke actie toe en verspreiden we het nodige actiemateriaal zodat ook de afdelingen hiermee aan de slag
kunnen. Alle info over reeds voorbije acties en prikdagen verzamelen we op het intranet voor vrijwilligers. Op deze
manier blijft alle info beschikbaar om te hergebruiken of te herwerken. Waar mogelijk stellen we ons actiemateriaal
ook ter beschikking van derden (scholen, partnerorganisaties, particulieren, voorzieningen…) en kunnen zij dit
materiaal bij ons bestellen (vb. particulieren vragen nog steeds regelmatig de parkeerkaarten op, een actie van
2011).
De komende beleidsperiode zetten we meer in op het stimuleren van lokale, plaatselijke acties die aangestuurd
worden vanuit onze leden en/of vrijwilligers omwille van de noden die zij ervaren. Dit zorgt ervoor dat acties
kunnen verschillen naargelang de regio. Onze vormingswerkers nemen hierin vooral een ondersteunende rol op
om de afdelingen en vrijwilligers waar nodig te helpen. Hierdoor geven we onze leden en afdelingen meer
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid voor een activiteit, actie of thema. Iets wat al wel het geval is voor themaactiviteiten, deze kunnen verschillen per regio, naargelang persoonlijke en regionale noden.
Nationaal merken we een algemene interesse bij al onze leden als het gaat over de specifieke thema’s mobiliteit
en toegankelijkheid. Wanneer we hier actie rond ondernemen krijgen we een grotere groep leden en vrijwilligers
mee. Een succesvolle actie uit de afgelopen beleidsperiode is de actie ‘Hou ons niet aan het lijntje’. We riepen
heel onze achterban op om te participeren aan de actie. Deze actie was drieledig:
-

-

-

Schrijfactie gericht aan Roger Kesteloot: 1.512 leden en 2.396 sympathisanten via regionale acties
tekenden een brief. 3.039 mensen stuurden een mail aan Roger Kesteloot op 28 november 2016. Goed
voor een totaal van 6.947 brieven en mails.
Regionale breiactie: in verschillende regio’s vond een breiactie plaats waarmee we samen de langste
sjaal breiden, die symbool stond voor hoe lang 24uur duurt, de tijd die een rolstoelgebruiker moet
wachten vooraleer hij/zij de bus kan nemen.
Ons actiefilmpje werd 250.000 keer bekeken op sociale media. Deze stunt leverde ons veel mediaaandacht op.

Na afloop van deze actie werd er in overleg getreden met De Lijn. In december 2019 kregen we bevestiging via
een persbericht van De Lijn dat de reserveringsplicht definitief op alle lijnen wordt afgeschaft.
Een landelijk actueel thema waar we actief op blijven inzetten is armoede. Eén op vier personen met een handicap
leeft in armoede. Lidmaatschap en deelname aan betalende activiteiten zijn niet altijd haalbaar voor onze
doelgroep. Onze actie loopt dan ook nationaal, waarbij we onze acties zowel richten op de brede maatschappij
als naar onze eigen leden en afdelingen. Aan de hand van een armoedespel, een brochure, toelichting op de
startmomenten, een actielied,… willen we zoveel mogelijk vrijwilligers informeren over de drempels die armoede
met zich meebrengt. Personen met een handicap in armoede behoren tot de meest kwetsbaren binnen onze
doelgroep. Hiervoor ontwikkelden we twee acties en deden alle regio’s een sensibiliserende armoedeactie.
-
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Het samen op pad-spel: Voorbijgangers krijgen een ID-kaartje en moeten zich proberen in te leven in
dit personage. Het spel heeft als doel een traject af te leggen in naam van een personage (met een
handicap en een vast budget). Ieder heeft zijn eigen motivatie om op zijn bestemming te geraken, echter
heeft ieder ook zijn moeilijkheden om dit te doen. Onderweg komen ze een aantal dilemma’s en vragen

-
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tegen. Met dit ‘samen-op-pad-spel’ laten we mensen stilstaan bij de moeilijkheden die hun personage
kan tegenkomen doorheen deze tocht.
De etalageactie: het inrichten van een winkeletalage in armoedethema, om voorbijgangers te doen
nadenken over de gevolgen van een beperkt inkomen voor personen met een handicap.

9 SWOT-analyse en beleidsuitdagingen
Na de verzameling van alle input van de bevraagde stakeholders kwamen we tot een SWOT-analyse. Met onze
zelfevaluatie als basis formuleerde we beleidsuitdagingen die vertrokken vanuit onze eigen sterktes en zwaktes.
Op deze manier kregen we een beeld van waar we goed in zijn en waar we meer op moeten inzetten. Dit bracht
ons tot vijf beleidsuitdagingen. Anderzijds werkten we aan de hand van een strategische kadering per functie een
strategie uit (terug te vinden in hyperlink) die rekening hield met de SWOT-analyse. Door deze twee analyses naast
elkaar te leggen, kwamen we tot concrete doelstellingen die zowel rekening houden met onze interne sterktes en
zwaktes als met de externe kansen en bedreiging. Deze SWOT-analyse bracht ons tot vier grote maatschappelijke
vraagstukken, die de fundamenten werden van onze strategische doelstellingen: drempels, beperkt netwerk,
alternatieve verenigingsvormen en -aanbod, individuele versterking. Dankzij de strategische kadering konden we
per vraagstuk de verbinding leggen naar de verschillende beleidsuitdagingen en werden de doelstellingen
geformuleerd. Hieronder geven we een samenvatting van de SWOT-analyse met een verduidelijking van de top
vijf en een overzicht van de vijf beleidsuitdagingen (goedgekeurd door de algemene vergadering).

SWOT-analyse
STERKTES
1. Warm DNA KVG-Vorming
2. Persoonlijke, individuele informatie op maat
3. Expertise en breed netwerk in functie van
handicap
4. Geëngageerde vrijwilligers
5. Zeer betrokken vormingswerkers

ZWAKTES
1. IKZ
2. Te weinig verbreding van doelgroep
3. Beperkte samenwerkingen
4. Structuur bestuursorganen
5. Onbekendheid KVG-Vorming

KANSEN
1. Verbreding van de doelgroep
2. Informeel netwerk
3. Burgerinitiatieven/solidariteitscultuur in opmars
4. Digitalisering23
5. Herprofilering

BEDREIGINGEN
1. Individualisering (van de zorg)
2. Hoger armoederisico bij personen met een
handicap
3. Vereenzaming
4. Digitalisering21
5. Versnippering van informatie

Beleidsuitdagingen
Beleidsuitdaging één: samenwerking
KVG-Vorming is deskundige in het thema handicap en wordt hierover regelmatig bevraagd door externen. Wanneer
nodig, gaan we bewust op zoek naar partners die expertise hebben in bepaalde deeldomeinen van handicap om
zo onze eigen kennis te verruimen en/of te verbreden.
Samenwerkingen ontstaan momenteel nog te weinig vanuit een strategie, waardoor de win voor KVG-Vorming te
weinig wordt nagestreefd. Vanuit onze missie en doelen willen we pro-actiever aan de slag gaan, waarbij we
aandacht hebben voor samenwerkingen buiten onze ‘comfortzone’ en extra inzetten op de verbreding en
verdieping van onze doelgroep zoals beschreven in beleidsuitdaging twee. Wat ook geldt voor kruisbestuiving
tussen de afdelingen om ons aanbod open te trekken zoals beschreven in beleidsuitdaging vier.

Digitalisering kent twee luiken voor KVG-Vorming: de digitalisering biedt een alternatief in het verenigen,
bereiken en mobiliseren van personen met een handicap (vb. bereiken van jongeren, mensen digitaal laten
aansluiten op een vergadering vanwege beperkte mobiliteit, alternatief communicatiekanaal), maar is eveneens
een valkuil voor sommige subgroepen van personen met een handicap (vb. sommige personen met mentale
handicap of de oudere generatie van personen met een handicap die niet altijd meekan met deze digitale trend).
23
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Beleidsuitdaging twee: doelgroep en diversiteit
KVG-Vorming stelt zich open voor alle personen met een handicap. De leden bevestigen het belang van KVGVorming voor hen.
Binnen de bereikte groep van personen met een handicap en hun netwerk zijn er echter nog enkele
subdoelgroepen die we te weinig (strategisch) benaderen. We moeten meer aandacht hebben voor het verbreden
van onze bereikte doelgroep door onder andere in te zetten op interculturaliteit, vernieuwing, verjonging, met extra
aandacht voor de meest kwetsbaren binnen onze doelgroep.

Beleidsuitdaging drie: afdelingsbegeleiding en vrijwilligers
De vormingswerkers worden geapprecieerd voor hun deskundigheid en nauwe betrokkenheid bij de afdelingen.
Het enthousiasme van de vrijwilligers hierover blijkt de beste mond tot mond reclame voor een lokale verankering
van het thema handicap. Met de methodiek van Joris Piot verdiepten we onze kennis omtrent afdelingsbegeleiding.
We missen echter een gedragen uitgeschreven visie op afdelingsbegeleiding, er is nood aan meer
ervaringsuitwisseling tussen afdelingen onderling en tussen onze vormingswerkers en we streven naar een
vernieuwing van onze vrijwilligersbeleid. Op deze manier kunnen we een meer diverse vrijwilligerspool opbouwen
en ruimte maken voor nieuwe vormen van vrijwilligersengagement.

Beleidsuitdaging vier : aanbod en communicatie
De KVG-leden waarderen het huidige aanbod en benadrukken de waarde van belangenverdediging , ontmoeting
en begrijpbare informatie. Ook de interne warme cultuur wordt geapprecieerd, met aandacht voor
laagdrempeligheid, sociaal contact en deskundigheid. Onze diverse communicatiekanalen scoren eveneens
positief. Informatie wordt namelijk op maat aangeboden.
De gegevensanalyse geeft aan dat we ons aanbod bekender moeten maken bij nieuwe doelgroepen. Hierin zien
we een kans om onze doelgroep zowel te verdiepen als te verbreden. Een verbetering van de profilering van KVGVorming en de externe communicatie dringt zich op.

Beleidsuitdaging vijf: zakelijke werking
KVG-Vorming steunt als organisatie op haar jarenlange ervaring. Hierbij wordt vertrokken vanuit een klassieke
organisatiestructuur.
Binnen de zakelijke werking dienen er punten verbeterd te worden, met name : uitwerking en doorleven van IKZ,
het verder uitbouwen van een efficiënt en effectief medewerkersbeleid, een update van de toepassing van de
principes van goed bestuur, en het zoeken naar alternatieve financiële bronnen. De herprofilering zoals
omschreven in beleidsuitdaging één is hierbij ondersteunend.
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10 Strategische en Operationele Doelstellingen
Strategische doelstelling 1: KVG-Vorming stimuleert inclusie door personen met een handicap en de
samenleving te activeren tot het wegwerken van maatschappelijke drempels.
Strategische doelstelling 2: KVG-Vorming biedt personen met een handicap handvatten om hun netwerk te
verbreden.
Strategische doelstelling 3: KVG-Vorming verenigt op een eigentijdse manier.
Strategische doelstelling 4: KVG-Vorming biedt op een laagdrempelige manier informatie aan personen
met een handicap zodat zij zich individueel kunnen versterken.
Strategische doelstelling 5: Tegen het einde van de beleidsperiode is de zakelijke werking van KVGVorming geoptimaliseerd.
Legende iconen:
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functie

Verbindende rol

Verbreden
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Maatschappelijke
bewegingsfunctie

Kritische rol

Diversiteit
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Integrale
kwaliteitszorg

en

Communicatie

Samenwerking

SD 1: KVG-Vorming stimuleert inclusie door personen met een handicap en de samenleving te activeren tot
het wegwerken van maatschappelijke drempels.
Indicator: de graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen.
Norm: 100%
Maatschappelijke impactindicator:
-

De maatschappij is zich bewust van haar drempels ten opzichte van personen met een handicap.
Personen met een handicap zijn gestimuleerd tot deelname aan de maatschappij

“KVG-Vorming gelooft in een toekomst waar personen met een handicap mogen zijn wie ze zijn en waar de
maatschappij als vanzelfsprekend rekening houdt met hun eigenheid. Dan pas krijgen alle personen met een
handicap alle kansen om de regie van hun leven in eigen handen te nemen of de ondersteuning die zij nodig
hebben. (…) In onze afdelingen en met vrijwilligers, dicht bij de mensen, de drempels op te sporen, te
documenteren en kenbaar te maken aan de samenleving en de overheid.” (cfr. missie p.14)
Om onze missie te kunnen verwezenlijken, voelen wij ons genoodzaakt om de drempels aan te kaarten die
personen met een handicap verhinderen, belemmeren en uitsluiten van de maatschappij. Hieronder verstaan wij
alle mogelijke drempels (fysiek, sociaal, financieel,…). We stimuleren personen met een handicap om volwaardige
burgers te zijn, maar dan moeten ze wel dezelfde kansen krijgen. Om dit te realiseren moet enerzijds de
ontoegankelijke samenleving zich bewust zijn van haar drempels en bereid zijn deze weg te werken, en moet
anderzijds de persoon met een handicap empowered worden om tot participatie te kunnen overgaan.

OD 1.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft KVG-Vorming minimaal vijf externe campagnes
gevoerd over maatschappelijke drempels ervaren door personen met een handicap.

Indicator: aantal externe campagnes
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Normen:
-

Aantal maatschappelijke acties bij afdelingen in kader van een campagne.
De campagnes zijn gekoppeld aan verschillende soorten activiteiten.
Waarvan minstens twee acties in samenwerking met een externe partner, zoals omschreven in punt 2 en 3 in
de gemeenschapsvormende functie (p. 23).
Minstens één campagne focust op een toegankelijk cultuuraanbod.

Acties:
1.1.1
KVG-Vorming doet een bevraging bij de achterban en peilt naar levende actiepunten en KVG-Vorming
doet een bevraging bij de AV.
1.1.2
KVG-Vorming bepaalt de campagnethema’s.
1.1.3
KVG-Vorming voert campagneacties uit.
1.1.4
KVG-Vorming evalueert de campagnes en analyseert verbeteracties voor de volgende campagne.

OD 1.2: Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt KVG-Vorming over een verslag van één
pilootproject/experiment in het kader van het wegwerken van maatschappelijke drempels.

Indicator: Analyseverslag van één uitgewerkt drempelverlagend maatschappelijk experiment.
Norm: nvt.
Acties:
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

KVG-Vorming richt een denktank innovatie en vernieuwing op.
KVG-Vorming stelt een stimulerend kader (cfr. laboratoriumrol p. 20) op waarbij innoverende projecten
kunnen aangevraagd worden door medewerkers en/of vrijwilligers en implementeert het in de werking.
KVG-Vorming werkt een pilootproject/experiment uit op basis van de visie op de laboratoriumrol en visie
op vernieuwing.
KVG-Vorming evalueert en analyseert het experiment/pilootproject.
KVG-Vorming documenteert en ontsluit de resultaten van het analyseverslag van het
experiment/pilootproject naar het ruime publiek.

OD 1.3: Jaarlijks vertoont het aantal KVG-Vorming vertegenwoordigers in participatiestructuren,
adviesraden en/of burgerinitiatieven een stijgende trend, ten opzichte van de nulmeting van 2020.

Indicator: het aantal KVG-Vorming vertegenwoordigers in (beleids)participatiestructuren.
Norm: een stijgende trend.
Acties:
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

KVG-Vorming voert een nulmeting uit.
KVG-Vorming informeert haar achterban over belang en noodzaak van vertegenwoordiging in
participatiestructuren.
KVG-Vorming organiseert ondersteuning, intervisie en evaluatie voor vertegenwoordigers in
participatiestructuren.
KVG-Vorming doet een jaarlijkse meting van het aantal vertegenwoordigers in participatiestructuren.

OD 1.4: Tegen het einde van de beleidsperiode zijn er in Vlaanderen minstens 15 BUDDYvriendelijke
gemeenten verspreid over de verschillende provincies.
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Indicator: aantal BUDDYvriendelijke gemeenten.
Normen:
-

15 BUDDYvriendelijke gemeenten.
Minstens één BUDDYvriendelijke gemeente per provincie.

Acties:
1.4.1
1.4.2
1.4.3

KVG-Vorming maakt een promo- en actieplan op.
KVG-Vorming voert het promo- en actieplan uit.
KVG-Vorming doet een jaarlijkse evaluatie en stuurt bij.

SD 2: KVG-Vorming biedt personen met een handicap handvatten om hun netwerk te verbreden.
Indicator: de graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen.
Norm: 100%
Maatschappelijke impactindicator: zichtbaarheid en bekendheid van KVG-Vorming in gemeenten/steden.

“Wij staan voor een inclusieve samenleving en de emancipatie van alle personen met een handicap en voelen ons
hierin versterkt als lid van de KVG-Groep. (…) KVG-Vorming doet dit door: Personen met een handicap en hun
omgeving te verenigen en toe te leiden naar toegankelijke en laagdrempelige ontmoeting, vrijetijdsbesteding en
cultuur.” (cfr. missie p.14)
Onze samenleving bevat een opvallende paradox: enerzijds richt iedereen zich veel meer op zichzelf en is
individualisering een feit, anderzijds zie je in de sector voor personen met een handicap een evolutie naar de
vermaatschappelijking van de zorg. Niet enkel professionelen, maar ook familie, buren en vrienden dienen
ingeschakeld te worden om ondersteuning te bieden. Maar wat dan met mensen zonder netwerk? Net daar maakt
KVG-Vorming het verschil: onze vormingswerkers, vrijwilligers en afdelingen zorgen ervoor dat de evolutie naar
individualisering niet leidt tot isolatie.

OD 2.1: Tegen eind 2022 is de visie op afdelingsbegeleiding volledig geïmplementeerd in de werking van
KVG-Vorming.

Indicator: graad van implementatie van de visie
Norm: 100%
Acties:
2.1.1
2.1.2
2.1.3

KVG-Vorming actualiseert de visie op afdelingsbegeleiding.
KVG-Vorming implementeert de visie op afdelingsbegeleiding in de werking.
KVG-Vorming evalueert en actualiseert de afdelingsbegeleidingstool.

OD 2.2: Jaarlijks vertoont het aantal samenwerkingen tussen de KVG-Vorming afdelingen en een externe
lokale partner een stijgende trend ten opzichte van de nulmeting in 2020.

Indicator: het aantal samenwerkingen tussen KVG-Vorming afdelingen en lokale externe partner.
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Norm: stijgende trend
Acties:
2.2.1
2.2.2
2.2.3

KVG-Vorming voert een nulmeting uit in 2020.
KVG-Vorming stimuleert afdelingen tot samenwerking op lokaal gebied via afdelingsbegeleiding,
communicatie en inspirerende thema’s.
KVG-Vorming voert een jaarlijkse meting uit om het aantal lokale samenwerkingen vast te stellen, te
evalueren en bij te sturen.

OD 2.3: Tegen het einde van de beleidsperiode heeft KVG-Vorming haar BUDDY-werking uitgebreid.

Indicator 1: het aantal nieuwe BUDDY’s.
Norm 1: x aantal nieuwe BUDDY’s.

Indicator 2: het aantal BUDDYmatches.
Norm 2: x aantal BUDDYmatches.

Indicator 3: het aantal BUDDYmatchers (in functie van laagdrempeligheid van BUDDY)
Norm 3: minstens één BUDDYmatcher per regio.

Indicator 4: het aantal georganiseerde trefdagen voor BUDDY’s
Norm 4: minstens twee.

Indicator 5: het aantal BUDDYambassadeurs.
Norm 5: minstens één per regio.

Acties:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
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KVG-Vorming evalueert de website na één jaar gebruik en stuurt bij.
KVG-Vorming maakt een promo- en communicatieplan op in functie van BUDDY (loopt parallel met
hoofdactie 1.4.1).
KVG-Vorming ontwikkelt promomateriaal in functie van het promo- en communicatieplan voor BUDDY.
KVG-Vorming organiseert minstens twee trefdagen voor BUDDY’s.
KVG-Vorming werft nieuwe BUDDYmatchers in functie van BUDDY.
KVG-Vorming zoekt minstens zes BUDDYambassadeurs die het BUDDY-project mee uitdragen in
Vlaanderen.
KVG-Vorming meet jaarlijks het aantal BUDDY’s, BUDDYzoekers, BUDDYmatches, BUDDYmatchers en
BUDDYambassadeurs.
KVG-Vorming evalueert jaarlijks de werking van BUDDY en stuurt bij.

SD 3: KVG-Vorming verenigt op een eigentijdse manier.
Indicator: de graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen.
Norm: 100%
Maatschappelijke impactindicator: KVG-Vorming spreekt dankzij haar warme cultuur een divers en kwetsbaar
publiek aan.

“KVG-Vorming vertrekt vanuit een christelijke inspiratie en biedt een warme, empathische werking die zich
openstelt voor iedereen.” “KVG-Vorming doet dit door: personen met een handicap en hun omgeving te verenigen
en toe te leiden naar toegankelijke en laagdrempelige ontmoeting, vrijetijdsbesteding en cultuur.” (cfr. missie p.14)
Doorheen de jaren stellen we vast dat mensen op zoek zijn naar nieuwe manieren van verenigen en het
vrijwilligersengagement op een andere manier percipiëren. Ook onze maatschappij zelf ondergaat voortdurend
veranderingen. De (super)diversiteit is nooit zo groot geweest. Dit alles maakt dat mensen niet meer op dezelfde
manier denken over zich verenigen. Deelnemen aan een vereniging is voor veel verschillende kwetsbare groepen,
hoe laagdrempelig ook, een hindernis. KVG-Vorming ziet mogelijkheden om in te spelen op deze tendensen en
een plaats te bieden aan hen die geen verbondenheid voelen met de ‘klassieke afdeling’.

OD 3.1: Tegen het einde van de beleidsperiode is het actieplan ‘alternatieve vormen van verenigen’
uitgevoerd en geïmplementeerd.

Indicator: het geïmplementeerde actieplan
Norm: het actieplan focust op toegankelijkheid van verenigen binnen KVG-Vorming (financiële, fysieke, culturele,
sociale,… toegankelijkheid).
Acties:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

KVG-Vorming richt een actiegroep nieuwe vormen van verenigen op.
De actiegroep van KVG-Vorming brengt nieuwe vormen van verenigen in kaart en schrijft een actieplan
uit.
Het actieplan wordt uitgevoerd en geïmplementeerd in de werking van KVG-Vorming.
KVG-Vorming doet een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de aanwezige alternatieve vormen van
verenigen.

OD 3.2 Vanaf 2023 is het geactualiseerde vrijwilligersbeleid van KVG-Vorming geïmplementeerd.

Indicator: het geactualiseerd vrijwilligersbeleid
Normen:
-

Het vrijwilligersbeleid houdt rekening met de hedendaagse ontwikkelingen omtrent vrijwilligersengagement.
Het vrijwilligersbeleid heeft aandacht voor de diversiteit van vrijwilligers.
Het vrijwilligersbeleid heeft aandacht voor de nieuwe methodieken van werven, ondersteunen en uitwisseling
van vrijwilligers.

Acties:
3.2.1
3.2.2
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KVG-Vorming evalueert het huidige materiaal in functie van het vrijwilligersbeleid.
KVG-Vorming voert verbeteringen door aan de hand van de verbeterpunten omtrent vrijwilligers vanuit
de zelfevaluatie en rekening houdend met de input uit de contextanalyse.

3.2.3
3.2.4

KVG-Vorming implementeert het geactualiseerde vrijwilligersbeleid binnen de organisatie.
KVG-Vorming doet een periodieke evaluatie en bijsturing van het vrijwilligersbeleid

OD 3.3 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft KVG-Vorming haar publieksbereik verruimd binnen
minimaal drie gemeenschappen of kansengroepen.

Indicator: het aantal bereikte gemeenschappen of kansengroepen.
Normen:
-

Minimaal drie verschillende gemeenschappen of kansengroepen.
Het publieksbereik wordt verruimd via samenwerkingsverband met partners zoals omschreven in punt 2 en 3
van de gemeenschapsvormende functie (p. 23).

Acties:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

KVG-Vorming brengt de drempels in kaart binnen de eigen werking/afdelingen met extra aandacht voor
specifieke gemeenschappen en kansengroepen.
KVG-Vorming bepaalt de te bereiken gemeenschappen en kansengroepen.
KVG-Vorming beschikt over minimaal drie samenwerkingsprotocollen met partners die deze
gemeenschappen of kansengroepen vertegenwoordigen.
KVG-Vorming past haar werking aan aan de bevindingen uit bovenstaande acties.

SD 4: KVG-Vorming biedt op een laagdrempelige manier informatie aan personen met een handicap zodat
zij zich individueel kunnen versterken.
Indicator: de graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen.
Norm: 100%
Maatschappelijke impactindicatoren:
-

Verkleinen van de digitale kloof bij personen met een handicap.
Versterken van een specifieke kwetsbare doelgroep.
Personen met een handicap vinden de informatie die ze nodig hebben.

“KVG-Vorming vzw is de autonome ledenorganisatie waarvan de afdelingen, de vrijwilligers en de professionele
medewerkers werken met en voor personen met een handicap en hun omgeving, ongeacht hun handicap en
leeftijd. (…) KVG-Vorming doet dit door: Vorming en informatie te ontwikkelen en te verspreiden op maat van
onze doelgroep, de stem hoorbaar te maken van diegenen die, vaak letterlijk, geen stem hebben, ons netwerk en
onze know-how ter beschikking te stellen.” (cfr. missie p.14)
In tijden van verregaande digitalisering is informatie altijd en overal beschikbaar. Het valt ons op hoe moeilijk
personen met een handicap, of hun omgeving, de weg vinden in het grote aanbod. Informatie staat verspreid op
verschillende media, is vaak moeilijk of dubbelzinnig geformuleerd en soms zelfs incorrect. Dokter Google is dan
wel gebruiksvriendelijk, maar biedt geen garantie op correcte en duidelijke informatie. Anderzijds worden we
geconfronteerd met een grote digitaliseringskloof: veel personen met een handicap en/of hun netwerk beschikken
niet over de nodige digitale kennis om van al die kanalen gebruik te maken. Onder het motto ‘kennis maakt sterk’
wil KVG-Vorming hen daarom handvatten aanreiken om als geïnformeerd burger door het leven te gaan. Want
enkel wie goed geïnformeerd is, kan ook weloverwogen en bewuste keuzes maken.

OD 4.1: Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt KVG-Vorming, naast het reguliere vormingsaanbod,
over een vormingsaanbod dat inspeelt op het ontwikkelen van de digitale kennis van personen met een
handicap.
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Indicator: een regulier vormingsaanbod en een vormingsaanbod dat focust op digitale kennis voor personen met
een handicap.
Normen:
-

Een vormingsaanbod dat inspeelt op de ontwikkeling van de digitale vaardigheden.
De leeromgevingen focussen op digitale zelfredzaamheid.
Minimaal één leeromgeving wordt gecreëerd met een partner in functie van het bereiken van een specifieke
doelgroep.

Acties:
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

KVG-Vorming organiseert jaarlijks haar regulier vormingsaanbod.
KVG-Vorming brengt alle mogelijke leeromgevingen in kaart en bekijkt mogelijke verbeterprojecten in het
bestaande aanbod.
KVG-Vorming ontwikkelt en implementeert de leeromgevingen met specifieke focus op ontwikkeling van
digitale kennis bij personen met een handicap.
KVG-Vorming doet een jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de reeds ontwikkelde leeromgevingen.

OD 4.2: Tussen 2023 en 2025 heeft KVG-Vorming een kwetsbare doelgroep binnen personen met een
handicap bereikt, door middel van minstens één aangepast vormingspakket.

Indicator: het aantal vormingspakketten die ontwikkeld zijn.
Normen:
-

Eén vormingspakket
Gericht op een kwetsbare doelgroep zoals omschreven in punt 8.2 p. 38.

Acties:
4.2.1
4.2.2
4.2.3

KVG-Vorming bepaalt de kwetsbare doelgroep waarvoor het vormingspakket wordt ontwikkeld.
KVG-Vorming ontwikkelt en implementeert het vormingspakket (eventueel met een externe partner).
KVG-Vorming doet een evaluatie en bijsturing van het vormingspakket.

OD 4.3: Vanaf x beschikt KVG-Vorming over een kenniscentrum dat informatie over handicap verspreidt op
een laagdrempelige manier.

Indicator: aanwezigheid van het kenniscentrum.
Norm: Bij de verspreiding wordt rekening gehouden met zowel digitale, innovatieve mogelijkheden als analoge
communicatiemiddelen in functie van laagdrempeligheid.
Acties:
4.3.1
4.3.2
4.3.3
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KVG-Vorming centraliseert alle informatie over handicap binnen de KVG-Groep.
KVG-Vorming ontwikkelt het kenniscentrum.
KVG-Vorming voert een jaarlijkse evaluatie en update van het kenniscentrum en bijhorende
communicatiemix.

SD 5: Tegen het einde van de beleidsperiode is de zakelijke werking van KVG-Vorming geoptimaliseerd.
Indicator: de graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen.
Norm: 100%
Ter ondersteuning van de inhoudelijke werking kiezen wij bewust voor deze zakelijke doelstelling als basis van
onze werking en ter ondersteuning van de inhoudelijke strategische doelstellingen. We streven naar een werking
die bestuurd wordt volgens de principes van goed bestuur en verloopt volgens een PDCA strategie. Om zo efficiënt
en effectief mogelijk te kunnen werken is het van groot belang dat alle KVG-Vorming medewerkers op een
uniforme, maar toch gepersonaliseerde manier worden ondersteund. Ook een herprofilering dringt zich hierbij op.
De AV van KVG-Vorming heeft op 11/5/19 gekozen voor een naamsverandering. Dit gaat gepaard met een
rebranding van KVG-V. Op deze wijze wil KVG-Vorming zich klaarmaken voor de toekomst en voor de dag komen
met een modern gelaat dat aansluit bij onze missie, cultuur, werking en aan de hedendaagse noden. Deze oefening
moet ons in staat stellen om aan de hand van een strategie bekendheid te verwerven bij de nog onbereikte
doelgroep. Hiervoor zullen we onze externe communicatie in lijn brengen met de herprofilering.

OD 5.1: Tegen eind 2022 is de visie op goed bestuur geïmplementeerd.

Indicator: de implementatie van de visie op goed bestuur.
Norm: de visie op goed bestuur is gebaseerd op de checklist van Van Bilsen Fonds.
Acties:
5.1.1
5.1.2

KVG-Vorming implementeert de visie op goed bestuur volgens een ontwikkeld actieplan.
KVG-Vorming evalueert het actieplan rond goed bestuur en stuurt bij.

OD 5.2: Tegen 2021 wordt het medewerkersbeleid toegepast.

Indicator: de implementatie van een gedragen medewerkersbeleid.
Norm: het medewerkersbeleid omvat alle stadia, gaande van het vacaturebeleid tot het exitgesprek.
Acties:
5.2.1
5.2.2

KVG-Vorming schrijft het medewerkersbeleid uit.
KVG-Vorming implementeert het medewerkersbeleid.

OD 5.3: Tegen 2020 is het kwaliteitssysteem op maat toegepast.

Indicator: aanwezigheid van een IKZ-systeem op maat van KVG-Vorming.
Norm: het IKZ-systeem is gebaseerd op deming en juran.
Acties:
5.3.1
5.3.2
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KVG-Vorming ontwikkelt een kwaliteitssysteem op maat.
KVG-Vorming past het kwaliteitssysteem toe in haar werking

OD 5.4: Tegen eind 2021 is de herprofilering van KVG-Vorming volledig uitgevoerd.

Indicator: de graad van bekendheid van de herprofilering naar leden, vrijwilligers, personeelsleden en de
maatschappij
Norm: 75%
Acties:
5.4.1
5.4.2
5.4.3
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KVG-Vorming installeert een beleidswerkgroep ‘herprofilering’.
De beleidswerkgroep 'herprofilering' werkt een co-creatief actieplan uit, contacteert een extern bureau,
voert het praktisch werk uit, verandert de statuten, enz…
KVG-Vorming voert een jaarlijkse evaluatie uit van de implementatie van de herprofilering op alle niveaus
van de organisatie met bijsturende acties.
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11 Intern geïntegreerd Zakelijk Kwaliteitsbeleid
In de aanloop naar dit beleidsplan werd het proces begeleid door HUMANO. Deze organisatie heeft veel ervaring
met integrale kwaliteitszorg (IKZ) binnen de social-profit sector en heeft onze stuurgroep extra wegwijs gemaakt
in de principes en mogelijkheden van IKZ. Zo werd één van de bijeenkomsten volledig gewijd aan het belang van
IKZ in een organisatie. Hierdoor begrijpen we nu beter dat IKZ een bril is waardoor elke vrijwillige en professionele
medewerker dient te kijken om een goede output te kunnen realiseren.
IKZ is een belangrijke basis voor een gezonde organisatie. Om tot kwaliteitsvolle producten en resultaten te komen,
dienen we zowel onze interne als externe werking strategisch te benaderen. We gebruiken handvatten waar we
steeds opnieuw naar kunnen teruggrijpen en die ons in staat stellen om efficiënt en resultaat gestuurd te werken

Bevraging
Wij startten ons beleidsplanningsproces op 22 juni 2018 met de eerste samenkomst van het planningsteam. Op
15 februari 2019 deed dit team een grondige zelfevaluatie van onze organisatie aan de hand van de
HUMANOSCOOP. Deze tool, gebaseerd op het EFQM-model (screening van de domeinen beleid en bestuur,
directie en leiding, medewerkers, processen, samenwerking, klantgericht aanbod, financiën, waardering,
resultaten), werd ingevuld tijdens een consensusvergadering door professionele en vrijwillige medewerkers en
leden van de raad van bestuur. Zo werd zowel het vogel- als het kikkerperspectief van onze organisatie betrokken
in de zelfevaluatie. In een verslag noteerden we verbeterpunten die we periodiek opvolgen. Bij realisatie van
verbeterpunten wordt dit geregistreerd in de zelfevaluatie. Zo krijgen we als organisatie een track-record van onze
verbeteringen.

Kwaliteitssysteem op maat
Deze zelfevaluatie werd het kloppend hart van ons kwaliteitssysteem op maat dat gebaseerd is op de PDCA-cirkel
en Juran. Dit kwaliteitssysteem zorgt voor een éénduidige aanpak van onze (beleids)planning, procesmanagement,
evaluaties en projectmanagement. De kringloopmethode biedt een kader waarmee we permanent kunnen
bewaken of het beoogde resultaat voor elk proces, project of actie daadwerkelijk wordt bereikt. Allereerst dienen
we doordacht te plannen welke resultaten we willen bereiken en op welke manier we dit het beste doen. Dit
beleidsplan is hiervan een voorbeeld op macroniveau. Vervolgens voeren we het plan uit, maar niet zonder
regelmatig te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dit is de kern van de PDCA-cirkel.
We kozen bewust voor deze methodiek, zodat we iedereen – bestuur, medewerkers en vrijwilligers – hier mee in
kunnen betrekken. In het verleden gebruikten we deze kwaliteitsmethode vaak onbewust en daarom ook niet
altijd even optimaal. De komende beleidsperiode verbeteren we het bewustzijn hieromtrent en gaan we
resultaatsgericht aan de slag. Na verloop van tijd moet deze methodiek een reflex worden die we bij al onze
medewerkers willen zien. Enkel zo plannen we ons werk zo resultaatsgericht mogelijk en kunnen de doelstellingen
die we aan het begin van elke activiteit vastleggen, gecontroleerd worden. Zo kunnen we evalueren en
verantwoorden welke stappen we zetten of net overslaan. De afgelopen maanden sijpelde het bewuste gebruik
van de PDCA-cirkel al door in onze werking. We evalueerden onze werkgroepen en werkten hier een nieuw
sjabloon voor uit. We bepalen eerst de doelen alvorens concreet aan de slag te gaan. Daarnaast plannen we
regelmatig evaluatie- en terugkoppelmomenten waarop we deze doelen er terug bijnemen. Ook ons
medewerkersbeleid kreeg een PDCA-injectie: we evalueerden en stuurden enkele aspecten bij, waaronder het
bepalen van de gezochte profielen en het vastleggen van regelmatige afstemmingsmomenten en
functioneringsgesprekken. Een eenvoudig systeem dat in alle lagen van onze werking uitgerold kan worden.
We erkennen het belang van het beleidsplan als een kwaliteitstool dat strategische en gerichte keuzes
vooropstelt. We hanteren het beleidsplan als een levendig werkdocument. Zo kozen wij bewust voor SMARTe
doelstellingen met duidelijke en correct geformuleerde indicatoren en normen waaraan wij onze processen en
onze voortgangsrapportages kunnen aftoetsen.
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Koppelen van financiën aan doelstellingen
We kozen er bewust voor om het beleidsplan door te plannen tot op het niveau van de hoofdacties. Dit levert ons
bijkomende kwaliteitsvoordelen op: een preciezere koppeling tussen ons inhoudelijk deel en ons zakelijk deel
(toekenning van budgetten en personeel) én een duidelijk tijdspad waarin we werken. Dat tijdspad tekenden we
uit door middel van een tijdslijn24 waarin al onze hoofdacties een plaats krijgen voor de komende beleidsperiode.
Hierdoor kent iedereen binnen de organisatie de planning van de doelstellingen en creëerden we een breed
draagvlak voor de uitvoering van het beleidsplan. Tijdens deze oefening kenden we ook uitvoerders en
verantwoordelijken toe aan elke actie. De verantwoordelijken zorgen ervoor dat elke toegewezen hoofdactie
verwerkt wordt in acties en superviseren op deze wijze de realisatie van de hoofdacties.
We berekenden per strategische doelstelling de personeelskost aan de hand van de gemiddelde loonkost (inclusief
RSZ) per werknemer per jaar. Dit bracht ons op onderstaande verdeling:
SD 1: KVG-Vorming stimuleert inclusie door personen met een handicap en de samenleving te activeren tot het
wegwerken van maatschappelijke drempels.
2,6 VTE
151.270,90 €
SD 2: KVG-Vorming biedt personen met een handicap handvatten om hun netwerk te verbreden.
3,7 VTE
215.270,12 €
SD 3: KVG-Vorming verenigt op een eigentijdse manier.
2,1 VTE
122.180,34 €
SD 4: KVG-Vorming biedt op een laagdrempelige manier informatie aan personen met een handicap zodat zij
zich individueel kunnen versterken.
2,7 VTE
157.089,01 €
SD 5: Tegen het einde van de beleidsperiode is de zakelijke werking van KVG-Vorming geoptimaliseerd.
0.8 VTE
46.544,89 €

De tijdslijn wordt de kern van de uitvoering van ons beleidsplan: ze wordt uitgehangen op een fysieke, centrale
plaats waar alle medewerkers ze te allen tijde kunnen consulteren. Door aan te duiden welke hoofdacties reeds
afgewerkt zijn, zal de tijdslijn ook fungeren als ons meetplan. Een vaak terugkomende hoofdactie bij onze
doelstellingen is het ‘evalueren en bijsturen’. Door dit reeds daadwerkelijk in te plannen, integreren we de PDCAcirkel vanuit ons beleidsplan in onze werking.
Naast de expliciete hoofdacties onder de strategische doelstellingen, komen in de tijdslijn vaste, terugkerende
processen voor (m.a.w. onze overhead). Die laten onze organisatie draaien, maar zijn niet specifiek opgesteld om
onze beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Voorbeelden hiervan zijn de maandelijkse stafvergaderingen, de
startmomenten die in elke regio het nieuwe werkjaar inluiden of onze tweejaarlijkse familiedag. Het traject naar
het beleidsplan 2026-2030 rekenen we hier ook onder, net als de manier waarop we de regiotoelagen verdelen
naar de regio’s zodat zij autonoom kunnen inspelen op de specifieke noden in hun regio.
Voor de operationele doelstellingen maken we een onderscheid tussen doelstellingen waaraan we enkel
personeelskosten toeschrijven en doelstellingen waarvoor we een budget voorzien bovenop de personeelskosten.
Acties

Omschrijving

1.1.3

KVG-Vorming voert
campagneacties uit.
KVG-Vorming werkt een
pilootproject/experiment uit op
basis van de visie op de
laboratoriumrol en visie op
vernieuwing.
KVG-Vorming informeert haar
achterban over belang en

1.2.3

1.3.2

24

‘19

‘20

‘21

‘22

‘23

‘24

‘25

‘26

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.500,00 € /jaar
3.500,00 € /jaar

x

1.665,00 € /jaar

Te downloaden op https://kvgvorming.be/beleidsplan/2021-2025/Tijdslijn-2019-2026-KVG-Vorming.pdf
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1.4.2
2.3.3

2.3.4

2.3.5

3.1.3

3.3.4

4.1.1
4.1.3

4.2.2

5.4.2

noodzaak van vertegenwoordiging
in participatiestructuren.
KVG-Vorming voert het promo- en
actieplan uit.
KVG-Vorming ontwikkelt
promomateriaal in functie van het
promo- en communicatieplan
voor BUDDY.
KVG-Vorming organiseert
minstens 2 trefdagen voor
BUDDY’s.
KVG-Vorming werft nieuwe
BUDDYmatchers in functie van
BUDDY.
Het actieplan wordt uitgevoerd en
geïmplementeerd in de werking
van KVG-Vorming.
KVG-Vorming past haar werking
aan aan de bevindingen uit
bovenstaande acties
KVG-Vorming organiseert jaarlijks
haar regulier vormingsaanbod.
KVG-Vorming ontwikkelt en
implementeert de
leeromgevingen met specifieke
focus op ontwikkeling van digitale
kennis bij personen met een
handicap.
KVG-Vorming ontwikkelt en
implementeert het
vormingspakket (eventueel met
een externe partner).
De beleidswerkgroep
'herprofilering' werkt een cocreatief actieplan uit, contacteert
een extern bureau, voert het
praktisch werk uit, verandert de
statuten, enz…

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5.000,00 € /jaar

x

x

1.500,00 € /jaar

x

x

x

x

x

x

x

x

500,00 € /jaar

x

x

x

x

x

1.000,00 € /jaar

x

x

x

x

x

1665,00 € /jaar

x

x

x

x

x

1.000,00 € /jaar

x

x

x

1.000,00 € 2023
1.500,00 € 2024
1.000,00 € 2025

x

x

5.000,00 € /jaar

x

x

x

1.000,00 € /jaar

37.000,00 € 2021
12.000,00 € 2022
5.000 € 2023

We voorzien (jaarlijks) terugkerende kosten voor onze basiswerking, waaronder onze publicaties, onze
vergadermomenten, verplaatsingen van medewerkers en vrijwilligers, promomateriaal, regiotoelages en
ondersteunende diensten op zelfstandige basis. Van onze exploitatiesubsidies (zie punt 13.6.1 p. 67) betalen we
al onze kosten verbonden aan de socioculturele werking en een groot deel van onze personeelskosten.
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12 Goed bestuur
KVG-Vorming erkent de kracht en noodzaak van de principes van goed bestuur. We zijn ons er van bewust dat
goed bestuur de basis is om een goede koers te varen met onze vereniging, die bestaat uit een groot aantal
vrijwilligers en diverse stakeholders. We engageren ons daarom om de vijf belangrijke basisprincipes van goed
bestuur, zoals omschreven in de Leidraad Corporate Governance voor de cultuursector van het Bilsen Fonds voor
Cultuurmanagement (Universiteit Antwerpen)25, toe te passen binnen onze specifieke werking. Aan de hand van
de tool HUMANOSCOOP deed KVG-Vorming een zelfevaluatie in functie van het schrijven van dit beleidsplan.
Hieruit werden verschillende verbeterpunten gedetecteerd op het domein van goed bestuur. Wij engageren ons
om de komende periode aan de slag te gaan met deze verbeterpunten. De aanpak hiervan zal starten in de
aanloop naar en tijdens de beleidsperiode 2021-2025.
KVG-Vorming heeft een zeer goede basis aan bestuursorganen. Onze vrijwilligers die in de algemene vergadering
en het bestuur zitten, zijn geëngageerde mensen die onze organisatie echt vooruit willen helpen en nauw
betrokken zijn. Het is zaak om de komende jaren onze visie op goed bestuur te finetunen en verder vorm te geven.
Zo willen we de rollen en bevoegdheden van de bestuursorganen verder ten dienste stellen van de
doelstellingen en missie van de organisatie. Ieder orgaan heeft duidelijk afgebakende taken binnen de organisatie.
KVG-Vorming gebruikt een intern reglement om die verschillende taken en bevoegdheden, alsook bepaalde
procedures in vast te leggen.
De algemene vergadering (AV) is het hoogste beslissingsorgaan van KVG-Vorming. Zij vergadert minimaal twee
maal per jaar: eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Elke regio kan zes vrijwilligers afvaardigen naar
de AV. KVG-Vorming kent zeven historisch gegroeide regio’s, we beslisten om deze te behouden. In totaal bestaat
de algemene vergadering dus uit 42 leden. Het regiobestuur van iedere regio stuurt een oproep uit voor de
afvaardiging. Minimum de helft van de vertegenwoordigers moet lid zijn van dit regiobestuur. Elke afgevaardigde
kan door één andere persoon gevolmachtigd worden. De leden worden opgenomen in een vast ledenregister. We
stellen ieder jaar onze begroting en de jaarrekening voor op de AV en bespreken eveneens onze werking. Welke
doelen hebben we bereikt? Hoe hebben we dit gedaan? Waar moeten we extra op inzetten de komende periode?
We maken op deze vergaderingen bovendien gebruik van de grote opkomst van onze bestuursleden om de koers
van KVG-Vorming mee richting te geven. Aan de hand van interactieve methodieken (vb. in het teken van de
stakeholdersbevraging de prioriteiten aanstippen in ons huidig aanbod) stimuleren we de AV om visie en
jaarthema’s mee vorm te geven.
We evalueerden in het kader van dit beleidsplan de rol en samenstelling van de AV: op welke manier kunnen we
ons organiseren zodat we nóg meer betrokkenheid van de basis kunnen bekomen binnen dit orgaan. We willen
iedere vrijwilliger die hierin engagement wíl opnemen, hiertoe ook de kans bieden. Daarom kiezen we voor de
uitbreiding van de samenstelling met vrijwilligers die geen lid zijn van het regiobestuur. Bovendien maken we van
de AV in het najaar een “open” algemene vergadering. Elk regiobestuur kan vier personen extra uitnodigen om
deel te nemen aan deze AV die dan focust op een inhoudelijke agenda.
Vanuit de AV worden de leden van het bestuur gekozen. Elk jaar houden we op de AV verkiezingen, waarbij 1/3e
van het bestuur vernieuwd wordt. Dit zorgt voor de nodige continuïteit. De samenstelling van onze AV verschilt
afdoende van die van het bestuur. Al onze bestuursleden worden op democratische wijze verkozen. We maken
bewust de keuze voor een sterke vertegenwoordiging van (het netwerk van) personen met een handicap in ons
bestuur. Dit zorgt er voor dat we onze missie en visie ook in onze eigen bestuurlijke werking realiseren.

Het gaat hier om de volgende vijf basisprincipes:
- De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen ten dienste stellen van de doelstellingen en missie van de
organisatie.
- De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar. We respecteren het principe van checks and balances.
- De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun werking en
beslissingen.
- De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en missie van de
organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de organisatie vervullen.
- De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen
houden de bestuursorganen rekening met deze stakeholders
25
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Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar, maar in realiteit meestal tien keer. We kiezen er bewust voor
om op zaterdagvoormiddag bij elkaar te komen zodat iedere vrijwilliger de kans krijgt om aanwezig te zijn.
Weekdagen of avonden zijn voor veel van onze bestuursleden geen evidentie omwille van dagactiviteiten maar
ook verplaatsingsmoeilijkheden. Wij bieden iedereen de kans om engagement binnen de organisatie op te nemen.
Verplaatsing en verminderde mobiliteit mogen geen drempels zijn om te kunnen participeren. We verkennen alle
mogelijkheden om toegankelijkheid te verwezenlijken, bijvoorbeeld deelname door video-conferencing.
De voorzitter (of zijn vervanger) bepaalt de agenda na overleg met de directie. Elk raadslid krijgt de kans om één
of meerdere agendapunten via mail aan de voorzitter voor te stellen. Hij/zij oordeelt of de punten mee in de
agenda opgenomen worden. We stellen bovendien een jaarplan op waarin we bepaalde onderwerpen in verband
met het bestuur van onze werking evalueren op vooraf vastgelegde momenten. Enkel door regelmatig over onszelf
en onze werking te reflecteren en deze in vraag te stellen, kunnen we verbeteren en groeien in onze capaciteiten.
Concreet betekent dit onder meer:
-

Twee maal per jaar een evaluatie van onze werking aan de hand van onze missie.
Twee maal per jaar een evaluatie van de samenstelling en functieverdeling binnen het bestuur en het
dagelijks bestuur.
Een globale evaluatie van de werking van het bestuur.
Minstens drie maal per jaar bespreken we op het bestuur de financiële toestand van de organisatie.

Voor de zeer dringende zaken en de dagelijkse werking pleegt de directie overleg met het dagelijks bestuur
(DB), die afgevaardigd is vanuit het bestuur. De directie gebruikt deze overlegmomenten om steeds een stand van
zaken over de werking te geven, samen knopen door te hakken en de bijeenkomst van het bestuur extra vorm te
geven.
Het is noodzakelijk dat onze verschillende bestuursorganen verantwoording aan elkaar afleggen. We respecteren
hierbij het principe van checks and balances. De directie dient verantwoording af te leggen aan het bestuur en
wordt hierdoor zowel gecontroleerd als geadviseerd. De leden van het bestuur worden op hun beurt verkozen op
onze AV, die de werkzaamheden van het bestuur opvolgt en controleert.
Om transparant te kunnen werken, moeten de verschillende bestuursorganen elkaar tijdig op de hoogte houden
van hun werking en hun beslissingen. Op het bestuur wordt de AV voorbereid. De uitnodiging met agenda voor
de AV dient ten minste 30 dagen op voorhand uitgestuurd te worden. We bezorgen bijhorende documenten
minstens een week van tevoren aan onze leden.
We zetten de beleidsperiode 2021-2025 in om een procedure uit te rollen die op uniforme manier omgaat met
veelvuldig absenteïsme en conflicten. De afgelopen jaren mochten we steeds een beroep doen op een enorm
geëngageerde bestuursploeg (en nog steeds), waardoor we niet eerder gebruik moesten maken van deze
procedure. De zeer lage absenteïsmegraad binnen het bestuur is een mooi bewijs van de grote betrokkenheid van
onze bestuurders bij onze werking.
De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders en houden bij de strategische
beslissingen steeds rekening met deze stakeholders. Daarom houden we regelmatig bevragingen. Op die manier
detecteren we zowel de noden van onze stakeholders als deze van onze doelgroep én de verwachtingen van de
maatschappij tegenover onze doelgroep. Deze input vormt de basis van dit beleidsplan en biedt een referentie
om onze werking bij te sturen. Om duidelijk te maken waar KVG-Vorming voor staat en welke inspanningen we
hiervoor leveren, verspreiden we onze nieuwsbrieven over de werking niet enkel naar onze (bestuurs)leden, maar
ook naar externe partners en geïnteresseerden. Bij het opstellen van dit beleidsplan betrokken we diverse interne
en externe partijen. We stelden een planningsteam samen waarin medewerkers en vrijwilligers alles samen
overdachten en vormgaven. We legden contacten met Humano, vroegen raad aan De Federatie en aan Socius,
volgden verschillende opleidingen over het opstellen van het plan en de onderliggende processen. We toonden
ons doelstellingenkader aan andere socio-culturele organisaties en bevroegen hen om inspiratie op te doen. Op
het bestuur werd elke maand teruggekoppeld en om bevestiging gevraagd van het geleverde werk en de
gehanteerde werkwijze. Tot slot werd dit document in zijn geheel goedgekeurd door onze AV.
Het samenspel tussen de AV en de regioraden, waarop we al onze afdelingen uitnodigen, is van groot nut. We
verkennen de komende beleidsperiode pistes om meer wisselwerking te bieden tussen top-down en bottom-up
standpunten, adviezen en suggesties met elkaar uit te wisselen en elkaar hierdoor te voeden.
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KVG-Vorming maakt samen met vier andere organisaties deel uit van de KVG-groep. Deze groep is ontstaan om
samen het verschil te maken voor onze leden in het bijzonder en personen met een handicap in het algemeen.
De totstandkoming van de KVG-groep is historisch en organisch gegroeid over een periode van 75 jaar. We zien
dat er verschillende visies zijn over hoe we tegenover elkaar staan en hoe we samenwerken. We kiezen voor
begeleiding door een externe deskundige om te evolueren naar een netwerkstructuur. We moeten voldoende
betrokkenheid blijven genereren en elkaar versterken om een verschil te kunnen maken in het leven van personen
met een handicap, maar er moet voldoende afstand zijn tussen de verschillende besturen om ieders eigenheid te
garanderen. Bovendien zetten we de komende periode niet enkel in op de identificatie en profilering van KVGVorming binnen de KVG-groep, we maken ook werk van onze naamsverandering.
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13 Financiën
Een evenwicht zoeken en behouden
Financiën zijn een samenspel van inkomsten en uitgaven. Vragen die op elkaar inspelen: wat willen we realiseren?
Wat hebben we daarvoor nodig en waar gaan wij het halen? Wat kunnen we ons permitteren? Van prioritair belang
is dat we onze basiswerking van KVG-Vorming financieel kunnen dragen. De afgelopen jaren hebben we steeds
een realistisch en voorzichtig financieel beleid gevoerd. Tijdens de komende beleidsperiode gaan we op dit
elan verder. De subsidies vanuit de afdeling Volksontwikkeling bedragen ongeveer 1/3 van het totaal aan
inkomsten. We blijven bij de subsidiërende instanties benadrukken dat onze werking erg belangrijk en relevant is,
zeker omdat we ons richten naar een bijzondere en precaire doelgroep. Een bijzondere doelgroep die bijzondere
kosten vergt, maar die wij met opgeheven hoofd dragen: wij kunnen financiële overwegingen niet als excuus
gebruiken om in ons aanbod mensen met een handicap uit te sluiten.
Naast de jaarlijkse subsidie rekent KVG-Vorming vzw voor de inkomsten op verschillende bronnen: eigen middelen
(o.a. lidgelden), overheidssteun en andere inkomsten (waaronder sponsoring of giften). Wij moeten helaas vaak
vaststellen dat de middelen ontbreken om belangrijke nieuwe initiatieven te kunnen opzetten. Soms zijn de noden
groot maar moeten wij creatief zijn en/of ons aanbod beperken. De komende jaren zoeken we meer alternatieve
vormen van financiering, net om bepaalde projecten die nu financieel onhaalbaar zijn, leven in te blazen.
In het algemeen kunnen we stellen dat KVG-Vorming zich in een gezonde financiële situatie bevindt. Dit zorgt voor
continuïteit. Met een liquiditeitsratio van 2,79 en een solvabiliteitsratio van 63% zijn we in staat om onvoorziene
veranderingen op te vangen.
Ook op financieel vlak passen we de PDCA-cirkel van Deming toe. Een plan moet altijd een financieel luik bevatten
(een raming of een begroting voor een groter project). We bewaken de financiën bij de uitvoering en sturen bij
waar nodig, zowel op micro- als macroniveau. Hiervoor hanteren we het zuinigheids-, doelmatigheids- en
doeltreffendheidsbeginsel26: we zetten de middelen tijdig in, in de gepaste hoeveelheid en kwaliteit en tegen de
beste prijs. Daarnaast zorgen we voor een optimale verhouding tussen de ingezette middelen en de verkregen
resultaten, waarbij we erover waken dat de gestelde specifieke doelen en de verwachte resultaten behaald
worden.

Investeren in de toekomst, investeren in infrastructuur
Dankzij jaren van voorzichtig financieel beleid, konden we investeren in een eigen werkplek voor ons nationaal
secretariaat. Eigendom creëert mee een basis van gezond financieel beleid en is een investering in de toekomst.
Samen met de andere deelvzw’s van de KVG-groep renoveerden we de oude gebouwen waar we de afgelopen
jaren onze lokalen huurden. Nu kunnen we trots meedelen dat we eigenaar zijn van onze eigen plek, in een
duurzaam en ultratoegankelijk gebouw. Zonnepanelen, luchtcirculatiesystemen, een groen dak en goede isolatie,
dragen bij aan een meer duurzame werking van onze vereniging. We kozen bewust voor een zo toegankelijk
mogelijke plek waar iedere persoon met een handicap gemakkelijk de weg naartoe vindt. We gaan hierin zelfs
verder dan de wettelijke voorgeschreven normen omdat we hier een voorbeeld willen stellen naar de brede
maatschappij. Optimaal universal design, het is mogelijk en dat stralen we uit. Zo voorzien we ringleiding in de
ontmoetingsruimte, werken we met kleurcontrasten, en investeerden we in een toegankelijke keuken. Ook ons
evacuatieplan via de lift (en niet per se via de trap) bewijst onze drang naar optimale toegankelijkheid.
In de regio’s huren we toegankelijke lokalen. Dit gebeurt door de regio’s zelf. We kijken er op toe dat elke regio
beschikt over een vergaderruimte, waar we kunnen samenzitten met vrijwilligers of met individuele leden wanneer
zij met vragen zitten. De meeste regio’s beschikken over een uitleendienst met materiaal voor onze afdelingen. Er
dient dus voldoende stockageruimte te zijn.

26

Zoals verwoord in artikel 27 van het financiële reglement van de Europese Unie.
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Financiering regio’s en afdelingen via toelagen
We stimuleren iedere regio om voor hun eigen werking gedeeltelijk financiële verantwoordelijkheid op te nemen.
De afdelingen en verbonden krijgen per lid een vast gedeelte van het lidgeld. De vroegere provinciale subsidies
die door de staatshervorming nationaal uitbetaald worden, gaan volledig terug naar de regio’s. Op deze manier
hebben zij de vrijheid om eigen accenten te leggen in hun werking. De regio betaalt hiermee de werkingskosten.
Denk hierbij aan de huur van een secretariaat en alle kosten die hieraan verbonden zijn. Voor afdelingen betekent
dit deel van het lidgeld extra middelen om activiteiten te organiseren voor hun leden aan een zo laag mogelijke
prijs.
Komende beleidsperiode denken we na over een andere manier van financiering, waarbij we – naast
ledenaantallen – ook betrokkenheid bij jaarthema’s en het samen werken aan vooropgestelde doelstellingen in
dit beleidsplan mee in rekening nemen. Het bewust acteren volgens onze gekozen functiemix wordt een leidraad.

Openstaan voor de allerzwaksten vertaalt zich in ons financieel beleid
Voor KVG-Vorming is het belangrijk dat iedere persoon met een handicap de weg kan vinden naar onze werking.
Dus ook de allerzwaksten. Dat vertaalt zich in extra kosten binnen onze werking. Drempels zijn voor mensen met
een handicap alomtegenwoordig. Als organisatie die mensen met een handicap samenbrengt en voor hun rechten
opkomt, dienen wij het goede voorbeeld te geven. Investeren in een hypertoegankelijk algemeen secretariaat met
legio mogelijkheden om samen te komen is een must. (zie punt 13.2 p. 65). Al is lokale verankering voor een
organisatie zoals de onze prioritair: we investeren daarom in onze regiosecretariaten, zodat we dicht bij de mensen
staan en we gemakkelijker te vinden zijn. Dat geldt eveneens voor onze afdelingen en vrijwilligers, zodat zij kunnen
fungeren als intermediair tussen onze leden en vormingswerkers. Hoe kleiner we de afstand maken, hoe beter we
onze doelgroep bereiken.
Toegankelijkheid is echter veel meer dan de louter fysieke drempels overwinnen. Iedereen bereiken betekent: alle
subgroepen die te maken hebben met handicap. Communicatie is daarin een belangrijke factor. We trekken
daarom niet enkel de digitale (en vaak gratis) kaart, we gebruiken ook alternatieven zodat alle leden de nodige
informatie krijgen. Ons tweesporenbeleid geeft daarom de voorkeur aan zowel digitale kanalen als aan klassieke
gedrukte papieren publicaties die verzonden (kunnen) worden.
Deze keuze vertaalt zich eveneens in ons systeem van lidmaatschap. We sporen leden en afdelingen aan om via
een overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM) de lidmaatschappen te regelen. Dit bespaart ons grote
kosten en personeelsinzet. We kunnen hier echter niet expliciet voluit voor gaan omdat niet iedereen vertrouwd
is met online overschrijvingen. Daarom bedachten we een systeem dat onze vrijwilligers in staat stelt om onze
leden te helpen met de ledenbijdrage.

Financiële transparantie
We voeren een analytische boekhouding, waardoor we kosten en uitgaven door een verdere opsplitsing op een
transparante manier kunnen weergeven. Minstens drie maal per jaar bespreken we de globale financiën op het
bestuur, waarbij de directie financiële verantwoording aflegt. We namen de financiën op in ons jaarplan (cfr. goed
bestuur p. 62) zodat dit een vast agendapunt is. De begroting wordt ieder jaar voorgelegd ter goedkeuring en de
directie vraagt het bestuur om goedkeuring voor grote en minder grote investeringen. Op onze algemene
vergadering krijgen de leden de cijfers mee. In het voorjaar bespreken we samen de balans en jaarrekening van
het voorbije jaar. In het najaar geven we een voorbeschouwing op het komende werkjaar. Na advies van Socius,
doen we dit sinds 2018 op een inhoudelijke manier, waarin we de accenten en grote kosten naar voor schuiven.
We merken dat dit een betere werkwijze is dan de ganse begroting volledig door te nemen. Uiteraard zijn de cijfers
voor al de leden van de algemene vergadering beschikbaar.
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Financiële kerngegevens en -cijfers (2017 en 2018)
13.6.1 Inkomsten
Inkomsten

2018

%2018

2017

Omzet

€

Lidgelden, schenkingen, legaten

%2017

21 174,50

1,37%

€

19 120,10

€

402 304,77

26,11%

€

457 364,06

30,24%

Subsidie afdeling volksontwikkeling

€

535 436,73

34,75%

€

527 745,47

34,89%

Subsidies

€

321 603,24

20,88%

€

257 216,18

17,00%

Recup. Bedragen ter vermindering vd
loonkost
Overige bedrijfsopbrengsten

€

166 729,20

10,82%

€

156 966,49

10,38%

€

93 022,22

6,04%

€

92 993,80

6,15%

Financiële opbrengsten

€

338,48

0,02%

€

1 191,15

0,08%

Totaal

€ 1 540 609,14

100%

€

1 512 597,25

100%

1,26%

Inkomsten 2017 en 2018
Financiële opbrengsten

0,08%
0,02%
6,15%
6,04%

Overige bedrijfsopbrengsten
Recup. Bedragen ter vermindering vd
loonkost

10,38%
10,82%
17,00%
20,88%

Subsidies

34,89%
34,75%

Subsidie afdeling volksontwikkeling

30,24%
26,11%

Lidgelden, schenkingen, legaten
Omzet
0,00%

1,26%
1,37%
10,00%
2017
2018

20,00%

30,00%

40,00%

De subsidies vanuit de afdeling Volksontwikkeling bedragen ongeveer 1/3 van het totaal aan inkomsten. Daarnaast
rekent KVG-Vorming vzw voor de inkomsten op verschillende bronnen: eigen middelen (o.a. lidgelden),
overheidssteun en andere inkomsten (waaronder sponsoring).
Exploitatiesubsidies

2018

2017

2018%

2017%

Afdeling volksontwikkeling

535.436,73

527.745,47
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DAC normalisering

123.395,90

66.228,00

14

8

Interne staathervorming

56.926,61

56.926,61

7

7

Subsidies via socio-culturele sector

131.535,80

124.405,67

15

16

Subsidie regularisatie GESCOproject

9.744,93

9.655,90

1

1

Subtotaal

857.039,97

784.961,65

100

100
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Inkomsten uit subsidies
€ 900 000,00
€ 800 000,00
€ 700 000,00
€ 600 000,00
€ 500 000,00
€ 400 000,00
€ 300 000,00
€ 200 000,00
€ 100 000,00
€-

Subsidies regularisatie
gescoproject
Subsidies via socio-culturele
sector
Subsidies interne
staatshervorming
Subsidies DAC normalisering

2018

Subsidies afdeling
volksontwikkeling

2017

13.6.2 Uitgaven
Uitgaven

2018

2018%

2017

Huisvestingkosten

€

Secretariaatskosten

2017%

34 802,16

2,32%

€

29 258,14

1,86%

€

110 865,45

7,40%

€

99 192,10

6,32%

Andere organisatiekosten

€

51 066,41

3,41%

€

58 172,20

3,71%

Opleiding, info, documentatie en
abonnementen
Sociaal-culturele werking

€

55 877,55

3,73%

€

57 753,12

3,68%

€

103 871,17

6,93%

€

149 176,30

9,50%

Promotie

€

70 435,96

4,70%

€

79 789,56

5,08%

Vergoeding aan derden

€

15 662,52

1,04%

€

6 478,51

0,41%

Personeelskosten (incl. woon-werkverkeer)

€ 1 002 122,02

66,86%

€ 1 052 469,28

Afschrijvingen

€

13 316,94

0,89%

€

660,71

0,04%

Belastingen en taksen

€

40 027,87

2,67%

€

36 207,92

2,31%

Financiële kosten

€

194,60

0,01%

€

358,71

0,02%

Uitzonderlijke kosten

€

651,53

0,04%

€

8,04

0,00%

Totaal

€ 1 498 894,18

100%

€ 1 569 524,59

100%

67,06%

Vanuit de koppeling van het inhoudelijk deel van dit beleidsplan met de financiële kant, zien we dat we het
overgrote deel (namelijk 2/3e) van onze middelen gebruiken om personeelskosten mee te betalen. We kiezen hier
bewust voor om zo dicht mogelijk bij onze leden te staan, net omdat onze antennefunctie essentieel is voor de
werking van KVG-Vorming. We voorzien daarom in elk van onze regio’s minstens één voltijds vormingswerker.
Voor het jaar 2019 kunnen we geen volledige personeelskost opmaken, we maakten een overzicht van de
beschikbare gegevens en kwamen op een bedrag van € 939.024,4027.
Functie

Aantal personeelsleden

Directeur
Nationaal vormingswerker
Regionaal vormingswerker
Administratief medewerker
Grafisch medewerker
Totaal

1
6
7
4
1
19

Hier gaat het om de personeelskosten van januari t.e.m. november 2019, inclusief eindejaarspremie en woonwerkverkeer, exclusief de loonkosten van december. Cijfers van 19 december 2019.
27
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In totaal werken er 19 personeelsleden voor onze vereniging, omgerekend naar voltijdsequivalenten komt dit op
15,4. Hiervan worden 0.4 VTE opgenomen voor het onderhoud van de registratietools (ledenbeweging,
registratietool beleidsplan, afdelingsbegeleidingstool). De vier administratieve medewerkers (in totaal 2.3 VTE)
staan in voor de loonadministratie, boekhouding, ledenadministratie, postverdeling, administratie van ’t
Mankement,… . We hebben eveneens één grafisch medewerker (of 0.8 VTE) die alle publicaties, brochures en
promomateriaal vormgeeft. We hebben vijf nationale vormingswerkers die instaan voor organisatorische taken,
nationale acties en actiemateriaal, beleidswerk, communicatie,… . Eén nationale vormingswerker staat voor 0.8
VTE in voor de BUDDY-werking. De zeven regionale vormingswerkers zorgen voor de regionale aanwezigheid,
bieden afdelingsondersteuning en werken mee aan nationale thema’s, door o.a. deelname aan werkgroepen, het
voeren en inplannen van acties,…
Onder de kosten van promotie vallen de kosten van promomateriaal en publicaties. De drukkosten,
verzendingskosten en de gesproken versies van ons ledenmagazine Handiscoop en ons vrijwilligersmagazine
vallen hieronder, alsook diverse gadgets, promoartikelen en de opmaak van videomateriaal. In 2017 bedroeg dit
5,08% van de totale uitgaven, in 2018 4,70%.

Uitgaven voor promotie
Aanmaakkosten video
Promotie (divers promomateriaal)
Open Kijk kosten
Gesproken tijdschrift
Tijdschrift - verzendingskosten
Druk- en aanmaakkosten - Lay-out
Handiscoop kosten
€-

€ 5 000,00 € 10 000,00 € 15 000,00 € 20 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00

2017

2018

De kosten van de sociaal-culturele werking gaan bijna uitsluitend naar toelagen, waardoor de regio’s eigen
accenten kunnen aanbrengen in ons aanbod, meer bepaald 95,65% in 2017 en 98,71% in 2018 (zoals eerder
aangebracht in punt 13.3 p. 66).
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14 Relevantie van KVG-Vorming
In dit deel schetsen we het bereik, de omvang en de aanwezigheid van onze werking in heel Vlaanderen. Op 10
september 2019 maakten we een overzicht van ons aantal leden, afdelingen en onze spreiding. Wat betreft onze
activiteiten en de omvang van onze werking maken we vooral een schets van het jaar 2018. Aangezien we
betreffende cijfers enkel opvragen bij onze vrijwilligers en vormingswerkers aan het einde van ieder werkjaar,
hebben we de cijfers van 2019 niet ter beschikking voor de deadline van indienen van dit beleidsplan.

Organigram

Leden
Op 10 september 2019 telt KVG-Vorming vzw 17.817 leden, van wie 9.944 personen met een handicap en 7.873
personen zonder handicap.
Provincie

Totaal

Met handicap

Zonder handicap

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Algemeen secretariaat

6615
2794
3677
2443
2093
195

3868
1601
1998
1332
1091
54

2747
1193
1679
1111
1002
141

Totaal

17817

9944

7873

De verspreiding van het aantal leden per provincie is vrij evenredig verdeeld als men weet dat de provincie
Antwerpen twee regio’s telt, namelijk regio Turnhout en regio Antwerpen-Mechelen. Een kleine minderheid van
leden is ook te vinden op het algemeen secretariaat.
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Spreiding van de leden over Vlaanderen
12%

1%
37%

14%

20%
16%
Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Algemeen secretariaat

In vergelijking met vijf jaar geleden is ons ledenaantal stabiel gebleven. Onderstaande grafiek geeft de evolutie in
ledenaantal weer vanaf 2000. De invoering van het gezinslidmaatschap in 2016 zorgde voor een kleine toename
van onze leden, waaronder voornamelijk het aantal leden zonder handicap.

Evolutie van het ledenaantal sinds 2000
35000
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25000
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15000
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0

Met handicap

Zonder handicap

Totaal

We beschikken over de geboortedatum van 13.961 leden (78,35%):
Leeftijd

Aantal

Percentage

0 – 18
19 – 35
36 – 60
>61

984
1957
4662
6356

7,05%
14,02%
33,39%
45,53%

Vrijwilligers
KVG-Vorming mag rekenen op zeer geëngageerde vrijwilligers, maar zoals eerder aangegeven kunnen we een
onderverdeling maken naargelang rollen en taken. Dankzij ons registratiesysteem weten we dat we een beroep
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mogen doen op 1.928 vrijwilligers28. We merken hierbij op dat niet alle sporadische vrijwilligers zich ook laten
registreren.
We beschikken over de geboortedatum van 1259 vrijwilligers:
Leeftijd

Aantal

Percentage

18 – 35
36 – 60
>61

228
372
659

18,11%
29,55%
52,34%

Aantal vrijwilligers per provincie
10% 4%

Antwerpen

28%

Limburg
Oost-Vlaandere

23%

Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

19%

Algemeen Secretariaat

16%

Afdelingen
In totaal telt KVG-Vorming 227 afdelingen, verspreid over heel Vlaanderen. De werkingsgebieden van de
secretariaten vallen over het algemeen samen met de provincies. Enkel in Antwerpen wordt er nog een opdeling
gemaakt tussen regio Turnhout en regio Antwerpen-Mechelen
Provincie

Aantal afdelingen

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen

69
41
39
49
29

Spreiding van de afdelingen
13%

30%

22%

Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant

18%

West-Vlaanderen
Onze
afdelingen
organiseren
zowel
17%
eenmalige als terugkerende activiteiten.
Het gaat hierbij zowel over activiteiten uitsluitend voor leden, als activiteiten voor het ruime publiek. In 2018
organiseerden onze afdelingen in totaal 1.310 eenmalige activiteiten, wat een gemiddelde van zes activiteiten per
afdeling geeft. In totaal telden al deze activiteiten samen 61.792 deelnemers, wat een gemiddelde geeft van 47,16
deelnemers per activiteit. Er vonden eveneens 877 terugkerende activiteiten plaats met in totaal 15.250
deelnemers. Deze activiteiten zijn vaste maandelijkse of wekelijkse vrijetijdsactiviteiten zoals vb. zwemmen, fietsen,
knutselen,… Aangezien de deelnemers van deze terugkerende activiteiten vaak dezelfde zijn, werden deze
afzonderlijk geteld om de algemene gemiddelden niet te beïnvloeden.
Provincie

Aantal activiteiten

Gemiddeld
aantal
activiteiten per afdeling

Gemiddeld
aantal
deelnemers per activiteit

Activiteiten
Antwerpen
Limburg

Eenmalige
401
207

Eenmalige
6
5

Eenmalige
48,25
38,04

terugkerende
371
164

terugkerende
5
4

terugkerende
21
9

Cijfergegevens van 10 september 2019: alle Infad geregistreerde bestuursleden en vrijwilligers, inclusief Lidoavrijwilligers.
28
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OostVlaanderen
VlaamsBrabant
WestVlaanderen

289

146

7

4

57,82

12

288

99

6

2

31,00

16

125

97

4

3

71,39

27

Totaal

1310

877

6

4

47,16

17,39

In 2018 werden er in totaal 950 bestuursvergaderingen gehouden, verspreid over alle afdelingen. Dit geeft een
gemiddelde van vier bestuursvergaderingen per afdeling. Op deze bestuursvergaderingen waren in totaal 6.408
aanwezigen, wat een gemiddelde geeft van zeven aanwezige
60
bestuursleden per vergadering.
Jaarlijks haalt KVG-Vorming verschillende malen de pers. In 2019
verschenen we zes keer in de pers met een nationale vermelding.
Op regionaal vlak gebeurt dit vaker: 48 vermeldingen in 2017, 39
vermeldingen in 2018 en 45 vermeldingen in 2019.
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15 Medewerkers
De werking van KVG-Vorming draait grotendeels op de inzet van onze vele enthousiaste vrijwilligers. Onze
vormingswerkers vervullen daarom voornamelijk een ondersteunende en coachende rol zodat de vrijwilligers hun
engagement zo goed mogelijk kunnen opnemen.
KVG-Vorming besteedt veel aandacht aan haar personeelsbeleid. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers
competente mensen zijn die hun werk deskundig én graag doen. Dit idee past volledig binnen het profiel van de
vereniging, die warmte en hartelijkheid combineert met expertise op het vlak van handicap en sociaal-cultureel
werk. Het personeelsbeleid koppelt dan ook efficiëntie (met procedures en aandacht voor IKZ) aan persoonlijk
welbevinden.
Ons personeelsbeleid overspant de volledige KVG-loopbaan van onze medewerkers: van de met zorg opgestelde
vacature tot het zogenaamde ‘exitgesprek’.
Vacatures voor openstaande betrekkingen bij KVG-Vorming verspreiden we – op vraag van het personeel zelf –
eerst intern en binnen de KVG-Groep. We vinden het belangrijk dat medewerkers de kans krijgen om binnen de
eigen vzw en binnen de KVG-Groep een nieuwe uitdaging aan te gaan wanneer ze daar klaar voor zijn. Enkele
dagen na de interne bekendmaking plaatsen we de vacature op verschillende websites. Omdat we streven naar
een diverse personeelsploeg kiezen we ervoor om onze vacatures te verspreiden bij kansengroepen. Elke vacature
bevat de uitdrukkelijke mededeling dat KVG-Vorming kwaliteiten belangrijker vindt dan leeftijd, geslacht, etnische
afkomst of handicap. Als organisatie van personen met een handicap doen we alle nodige aanpassingen opdat
werknemers met een handicap bij ons alle functies kunnen bekleden.
De aanwerving van een nieuw personeelslid is niet alleen een zaak van de directeur en/of coördinator. In lijn
met onze visie op vrijwilligersinspraak doen bij elk sollicitatiegesprek vrijwilligers hun zeg. Maar ook collega’s van
het secretariaat waar de nieuwe medewerker terecht komt, worden actief betrokken.
Om de nieuwe collega zo goed mogelijk te laten starten, hanteren we een checklist met zaken die we moeten
doen vóór, tijdens en na de eerste werkdag. Naast deze praktische aspecten (contract, e-mailaccount,…) hebben
we ook veel oog voor de menselijke kant van het onthaal. We beseffen dat de start van een nieuwe job in een
vreemde werkomgeving (en voor sommigen een onbekende sector) niet altijd even eenvoudig is. Daarom
doorlopen we een procedure die de inwerking van de nieuwe collega zo vlot en aangenaam mogelijk maakt. De
directeur (voor de vrijetijdswerking: de coördinator) heet de nieuweling welkom en maakt hem/haar al een beetje
wegwijs in de organisatie. We voorzien een tijdspad dat de nieuwe medewerker stap voor stap laat kennismaken
met het decreet, het beleidsplan,… en de praktische kant van het werk (registraties, werktijd…). Na de eerste
week kan hij/zij aan de hand van een instrument al eens voor zichzelf nagaan wat goed liep, waar hij/zij tegenaan
botst, wat niet duidelijk is,… Tijdens de inloopperiode krijgt de nieuwe medewerker ook een meter/peter, een
collega bij wie hij/zij in het bijzonder terecht kan met alle mogelijke vragen.
Vanuit de ganse KVG-groep organiseren we voor de nieuwe medewerkers een ‘nieuwelingendag’. We brengen
nieuwe medewerkers vanuit de verschillende vzw’s samen en vertellen over het DNA en de verschillende diensten
van de KVG-groep. Niet alleen zorgt die dag voor een grote ‘inwijding’ in onze organisatie, medewerkers krijgen
ook de kans om over de vzw’s heen elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Onze vormingswerkers werken vanuit een regiosecretariaat en hebben daardoor weinig face-to-face-contact met
hun collega’s in de andere regio’s en op het algemeen secretariaat. Mede daarom zetten we veel in op
samenwerking. De maandelijkse staf is een onmisbare gelegenheid om informatie te delen en samen na te
denken over bepaalde onderwerpen. Stafmomenten vullen we aan met intervisie waarop we concrete casussen
voorleggen en bespreken. De jaarlijkse staftweedaagse gebruiken we – behalve als intens vergadermoment – ook
als middel om meer onderlinge verbondenheid te creëren.
Veel vergaderen is nuttig, maar betekent ook: veel (verre) verplaatsingen. Om efficiëntie te koppelen aan
duurzaamheid en milieubewustzijn moedigen we medewerkers aan om waar mogelijk ‘digitaal’ te vergaderen
(‘teams’) of te carpoolen. Medewerkers van KVG-Vorming vormen op hun secretariaat ook een team met de
collega’s van andere KVG-deelvzw’s. De secretariaatsvergadering is de plek om op de hoogte te blijven van elkaars
bezigheden en praktische afspraken te maken (onderhoud van de werkplek,…). Maar we zetten ook luchtigere
manieren in om de hechtheid van het team te bevorderen. Alle medewerkers van KVG-Vorming zijn jaarlijks
welkom op een teambuilding, die steeds door een andere regio georganiseerd wordt. Eveneens hebben we een
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digitale nieuwsbrief, namelijk de ‘Blikopener’ waarin alle leuke (en soms ook minder leuke) nieuwtjes uit de
privésfeer (huwelijk, geboorte,…) te lezen zijn.
Komende beleidsperiode maken we werk van een vernieuwde functiekaart voor onze medewerkers. Hierop staan
de taken, met het gewicht dat elk onderdeel vertegenwoordigt. De functiekaart vormt de leidraad voor het
functioneringsgesprek. Ieder personeelslid registreert zijn prestaties in ‘Werktijd.be’. Het instrument leent zich er
toe om per personeelslid te bekijken hoeveel tijd aan welke taken wordt besteed.
KVG-Vorming vindt het belangrijk dat haar medewerkers experten zijn in hun vak. Om hun deskundigheid te
versterken op de domeinen handicap en sociaal-cultureel werk voorzien we ruime vormings- en
bijscholingsmogelijkheden. Naast gezamenlijke vormingsmomenten geven we medewerkers de kans om
individuele bijscholing te volgen. Tijdens het functioneringsgesprek kan de nood tot vorming duidelijk worden,
maar medewerkers mogen ook zelf voorstellen doen. We werken hiervoor de komende beleidsperiode een
Persoonlijk Opleidingsplan (POP) uit voor onze medewerkers. Wij vergoeden onze medewerkers naar hun functie
en niet naar hun behaalde diploma.
Professionaliteit betekent voor KVG-Vorming ook: erkennen dat je iets niet weet/kunt. Waar onze eigen
deskundigheid tekort schiet, doen we een beroep op externen. We verwijzen mensen naar andere diensten,
werken samen met intermediairen of zoeken partners die meer expertise hebben met een bepaalde doelgroep
en/of manier van werken. Daarom vinden we het belangrijk dat medewerkers een stevig netwerk uitbouwen en
vlot hun weg vinden binnen de sector.
Het bovenstaande slaat voornamelijk op de regionale en inhoudelijke vormingswerkers. Maar vanzelfsprekend
hebben we ook oog voor onze administratieve medewerkers. We hebben heel wat taken uitgeschreven in
handleidingen en draaiboeken. Zo verloopt het werk gestructureerd én wordt de overdracht van taken (bij ziekte
of uitdiensttreding) een stuk makkelijker. De collega’s van de administratie en boekhouding werken allemaal op
het algemeen secretariaat waardoor er veel informeel overleg gebeurt. Drie keer per jaar is er een formeel
overlegmoment.
We vragen medewerkers die KVG-Vorming verlaten, om hun werkperiode bij ons ‘netjes’ af te sluiten. Als collega’s
op de hoogte zijn van lopende zaken en registraties zijn bijgewerkt, kan de dienstverlening aan de leden doorgaan
en kan de opvolger op een aangename manier aan zijn taak beginnen. Wie weg gaat, krijgt een ‘exitgesprek’.
Tijdens deze laatste babbel kan de medewerker vertellen wat hij/zij positief en negatief vond aan de voorbije
periode en de tewerkstelling bij KVG-Vorming. Dergelijke gesprekken zijn erg leerrijk voor de directie, en helpen
om de samenwerking op een mooie manier te beëindigen.
De zorg voor professionalisering speelde de voorbije jaren een grote rol in onze vereniging. We gingen steeds meer
werken met – bestaande of zelf ontwikkelde – registratie-instrumenten en protocollen. Een dergelijke aanpak is
positief en zorgt er bijvoorbeeld voor dat de inwerking van een nieuwe medewerker nu heel gestructureerd
verloopt. Anderzijds houden we in heel dit proces wel de cultuur van KVG-Vorming, waarbij het menselijk aspect
steeds op de voorgrond staat, in ere.
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16 Communicatie
Communicatie is een belangrijke factor in de manier waarop we (samen)werken in de richting van een zelfde
doel. Aangezien onze werking zich verspreidt over heel Vlaanderen, moeten we soms creatief aan de slag met
onze communicatiekanalen. Eveneens moeten we goed bewaken dat alle informatie tijdig en correct tot bij al
onze medewerkers, vrijwilligers en indien nodig ook bij onze leden komt.

Medewerkers
Met uitzondering van de maanden juli en augustus komen we maandelijks samen met alle vormingswerkers op
een stafvergadering. Dit moment biedt een gepaste gelegenheid voor communicatie over veranderingen, nieuwe
afspraken, lopende activiteiten en thema’s, gezamenlijke vormingen… Er is ruimte voor de bespreking en
uitwerking van ideeën, onderlinge vragen en intervisie.
Algemeen hebben we een vaste huisstijl die de basis vormt voor alle publicaties, externe communicatie of
vormingen. Het sjabloon hiervan is, samen met alle afspraken over het gebruik, beschikbaar voor al onze
medewerkers op de gedeelde server. We verwachten van onze medewerkers dat zij steeds vertrekken van de
bestaande sjablonen, voornamelijk als het gaat om externe communicatie. De afspraken in verband met het
gebruik van onze huisstijl hebben we verzameld in een document dat we ter beschikking stellen van alle collega’s.
Gezien onze brede spreiding over Vlaanderen voorzien we verschillende communicatiekanalen en blijven we
zoeken naar nieuwe mogelijkheden die onze vergaderingen en infodeling kunnen optimaliseren. Zo hebben we
de klassieke telefonische communicatie, inplannen van fysieke overlegmomenten en voorzien we eveneens
digitale mogelijkheden (vergaderen via teams, verzamelen en delen van documenten en aankondigingen via teams
of op de server, gebruik van office toepassingen…). Specifieke informatie over afdelingen wordt verzameld in de
afdelingsbegeleidingstool.
Om iedereen op de hoogte te houden van interne informatie en veranderingen maken we eveneens gebruik van
een interne nieuwsbrief: de Blikopener. Maandelijks worden alle nieuwtjes verzameld en doorgestuurd.

Vrijwilligers/afdelingen
Communicatie met vrijwilligers gebeurt voornamelijk door de regionale vormingswerkers, voornamelijk in de vorm
van persoonlijk contact, telefoon of via digitale weg. We voorzien een nieuwsbrief en een magazine gericht aan
vrijwilligers, waarin nieuwe afspraken, organisatorische veranderingen, tips en tricks, een terugblik op voorbije
activiteiten en acties, actualiteit in sociaal beleid, aanbod van vormingen… worden gecommuniceerd.
Ter ondersteuning van het afdelingswerk hebben we een digitaal platform voor vrijwilligers, namelijk het intranet,
waarop ze alle informatie en de nodige documenten kunnen terugvinden. Op deze manier clusteren we alle
informatie zoveel mogelijk voor onze vrijwilligers. Ook onze vormingswerkers hebben toegang tot dit platform.

Leden
De eerste en belangrijkste connectie naar onze leden, zijn onze vrijwilligers en hun persoonlijke aanpak. De
mate van betrokkenheid en engagement die zij bieden is niet meer weg te denken uit onze vereniging. Willen we
leden meekrijgen in onze standpunten, aanbod en acties, dan doen we in eerste plaats een beroep op onze
vrijwilligers. Het is namelijk zeer belangrijk om informatie en communicatie op maat te bieden (afhankelijk van de
aard van de handicap, leeftijd, persoonlijke capaciteiten,…). Het laagdrempelige contact in de afdelingen speelt
daarin een grote rol.
We passen onze communicatie aan naargelang de specifieke doelgroep waarvoor de informatie bedoeld is. We
maken gebruik van verschillende communicatiekanalen, waaronder specifiek gerichte nieuwsbrieven (vb.
nieuwsbrief met aanbod voor jonge gezinnen, nieuwsbrief over sociale wetgeving, nieuwsbrief voor vakanties…).
Daarnaast hebben we ons ledenmagazine Handiscoop dat al onze leden in de bus krijgen. Recent
ledenonderzoek wees uit dat dit magazine goed onthaald wordt bij al onze leden. We hebben aandacht voor de
problematiek van de digitale kloof en voorzien daarom zowel een digitale versie als een gedrukte versie en gaan
zelfs een stap verder door een Daisy-variant aan te bieden voor leden met een visuele handicap.
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Verder bieden we informatie aan op onze website, hebben we eveneens een facebookpagina en beschikken
we over een youtube kanaal. We bieden antwoord op vragen van leden of externen via mail, telefoon of
persoonlijk contact.

Communicatiemanieren
KVG-Vorming beschikt over een algemene mailchimp account waartoe alle medewerkers toegang hebben. Op deze account
verzamelen we alle beschikbare mailadressen van leden en vrijwilligers. Dit programma helpt ons om op een efficiënte manier
informatie te delen met alle mogelijke stakeholders. Zo biedt mailchimp ons de mogelijkheid om op een gesegmenteerde
manier nieuwsbrieven te versturen naar onze leden. Zo krijgen zij een aangepaste nieuwsbrief op maat van hun interesses,
leeftijd,…
Per regio zetten we verschillende kanalen in. Waar het nationaal niveau het overkoepelende luik opneemt, delen de regio’s
meer specifieke regionale informatie. Per regio worden verschillende kanalen gebruikt: facebook, instagram, youtube, mail,
nieuwsbrieven,… Nationaal voorziet eveneens het ledenmagazine en het bestuursblad Open Kijk, maar houdt ook hierin
ruimte voor lokale en regionale verschillen. Telefonisch en persoonlijk contact blijven echter een belangrijk onderdeel van
onze werking en zijn daarom ook een onmisbaar communicatiekanaal.

Externe communicatie
Op 11 mei 2019 stemde de AV voor een naamsverandering van KVG-Vorming. Na een ledenonderzoek dat we
uitbesteedden aan Memori29, kregen we een advies dat ons de afweging deed maken tussen de pro’s en contra’s
van een naamsverandering. Hoewel we in 2020 van start gaan met dit traject, zal deze verandering in de komende
beleidsperiode een invloed hebben op onze profilering en bekendheid. We gaan onze huisstijl en
communicatiestijl herbekijken en evalueren, met extra aandacht voor specifieke doelgroepen (vb. meer aandacht
voor verjonging en interculturaliteit).
Onze communicatiestijl zal een belangrijke factor zijn voor het imago dat we onszelf aanmeten. Ons warme DNA
dat sterk waarderend naar boven kwam in het ledenonderzoek willen we absoluut niet kwijt. Wel zal er meer
aandacht zijn voor een diversiteitsbeleid met bijpassende communicatie. Dit geldt voor al onze communicatie,
zowel gericht aan leden, vrijwilligers, medewerkers en partners.

29

Dienst voor onderzoek, advies en trainingen, deel van Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw
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17 Organisatiestructuur en cultuur
Om een goed beleid te kunnen voeren is het van groot belang om rekening te houden met de heersende
organisatiestructuur en -cultuur. De wijze waarop onze leden, vrijwilligers, personeel en directie in relatie staan tot
elkaar en de manier van communicatie die we hierin hanteren, geven een beeld van de heersende interne cultuur
met bijhorende waarden en normen. Verwijzend naar onze cultuurfunctie, kunnen we meteen stellen dat dit een
zeer belangrijk aspect is van onze werking. Zowel in het realiseren van onze missie, ten goede van onze doelgroep,
als in de ondersteuning en samenhorigheid die we willen uitdragen naar al onze leden, vrijwilligers en
medewerkers. Onze interne en externe communicatie is hier dan ook onlosmakelijk mee verbonden. Want we
houden hiermee vast aan onze basis, die het verenigen en versterken van personen met een handicap vooropstelt.
Onze organisatiecultuur biedt een leidraad voor de manier waarop we veranderingen willen doorvoeren in de
organisatie en welke communicatiestrategie hiervoor het meest geschikt is. Via een extern bureau gingen we
samen aan de slag om onze organisatiecultuur te definiëren. Zowel medewerkers, directie als bestuursleden
vulden de vragenlijst in, gebaseerd op het model van de concurrerende waarden.
Uit de cultuurmeting blijkt dat KVG-Vorming over een gemixte organisatiecultuur beschikt waarin de verschillende
waarden allemaal vervat zitten. Anderzijds neigt deze naar een empowermentcultuur waar de
verantwoordelijkheid gedragen wordt door het ganse team. De directie is eerder een facilitator die ten dienste
staat van de medewerkers. Participatie is hier het kernwoord. Ook buigen we lichtjes naar een functiecultuur, die
werkt met goed uitgeschreven, maar trage procedures. Snel inspelen op iets wordt hierdoor bemoeilijkt. Deze
twee overheersende waarden moeten in de gewenste situatie lichtjes inboeten in het voordeel van een meer
duidelijke leider en het sneller en creatiever kunnen inspelen op problematieken. Over het algemeen wijkt de
gewenste cultuur niet al te sterk af van de huidige en volgt deze ook mooi de lijn van een ‘voorbeeldcultuur’ in de
socio-culturele sector. We zijn momenteel volop bezig om deze interne verandering in gang te zetten, met een
gedragen doorwerking tijdens de komende beleidsperiode. We stellen vast dat de gewenste veranderingen die
aan het licht kwamen dankzij deze cultuurmeting, te verzoenen zijn met onze aanbevelingen en de sterktes en
zwaktes die uit de zelfevaluatie aan bod kwamen.
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18 Kennis- en informatiemanagement
Om onze vereniging zo optimaal mogelijk te doen werken hebben we aandacht voor de manier waarop we ons
kennis- en informatiemanagement inrichten. Dit is namelijk onontbeerlijk in het halen van onze doelen. Aan de
hand van de vooropgestelde indicatoren en normen evalueren we onze doelen en sturen we bij waar nodig. Onze
interne communicatie is hierin van groot belang. Het delen van informatie, ondersteunen van elkaar als collega’s
en vrijwilligers, maar ook het toespitsen op expertise per medewerker biedt ons mogelijkheden om een zo breed
mogelijk informatiespectrum en ondersteuning te bieden aan onze achterban. De manier waarop we onze interne
expertise en kennis verbeteren en delen, in combinatie met onze interne cultuur (cfr. organisatiecultuur en
cultuurfunctie p. 78) vormt een cruciale schakel in de uitvoering van onze doelen.

IT ondersteuning
Onze IT ondersteuning kende de laatste jaren een sterke verbetering. Onze digitale communicatiekanalen
ondergingen een update, het intranet voor vrijwilligers werd gebruiksvriendelijker en voor de registratie van
begeleidingen werd eveneens een tool opgemaakt. Eén van onze nationale vormingswerkers beheert deze digitale
communicatiekanalen, ontwikkelt en beheert de op maat gemaakte registratietools. Specifieke vragen over de
registratietools voor ledenbeweging, registratietools en website komen rechtstreeks bij hem terecht. Jaarlijks
evalueren we de werking van onze digitale tools en passen we deze aan waar nodig. Voor grote projecten
overwegen we de kostprijs ten opzichte van de gewenste toepassingen, om eventueel een extern IT bedrijf in te
schakelen. Zo maakten we een weloverwogen keuze om te investeren in een nieuwe BUDDY-website en vroegen
we offertes op bij verschillende firma’s vooraleer een keuze te maken. Elke regio is zelf verantwoordelijk voor het
eigen IT-onderhoud, met uitzondering van de IT-zaken die nationaal gedragen worden.

Gegevensregistratie
Aan de hand van wederkerende registratiemomenten willen we onze werking regelmatig evalueren en bijsturen.
Dit geeft ons eveneens een goed beeld over de omvang, relevantie en het bereik van onze werking. Deze
registraties gebeuren op verschillende domeinen binnen onze werking: beleidsniveau, afdelingsniveau,
personeelsuren, ledenbeweging.
Afdelingsbegeleidingstool: deze tool is een werkinstrument waarin de begeleiding van al onze afdelingen wordt
bijgehouden op maat van de betreffende afdeling. Deze tool geeft informatie op maat van de levensfases van Joris
Piot, maakt het mogelijk om bestanden op te laden, alle contactmomenten en aandachtspunten weg te
schrijven,… Deze tool wordt gebruikt door de regionale vormingswerkers.
Voor de inhoudelijke opvolging van ons beleidsplan hebben we een registratietool die enkel wordt ingevuld
door onze regionale en nationale vormingswerkers. Hierin registreren we onder andere vertegenwoordigingswerk,
samenwerkingen, communicatie, gevolgde vormingen, vragen van internen en externen.
We gebruiken eveneens het instrument Werktijd van Sociare om personeelsuren op te volgen. Dit is zowel een
handige tool voor onze administratie, als voor de inhoudelijk opvolging van de werkuren. Momenteel zijn we de
registraties in dit instrument nog aan het evalueren en bijsturen. Wanneer dit op punt staat, zullen we een goed
overzicht krijgen van het aantal uren dat elk personeelslid per functietaak besteedt.
Ons ledenbewegingsprogramma Infad verzamelt alle informatie van onze leden. Dit instrument is toegankelijk
voor al onze medewerkers en laat het toe om registraties en aanpassingen te doen per gezin of individueel lid,
om ledenlijsten op te zoeken en de jaarrapporten op te volgen. De afdelingen dienen via deze tool eveneens hun
jaarrapport in.
Om al deze registraties vlot te laten verlopen vragen we onze vormingswerkers om deze regelmatig bij te houden.
Willen we onze werking evalueren en bijsturen dan hebben we actuele gegevens nodig. Wat betreft de registraties
in het teken van personeelsuren en beleidsopvolging hanteren we hiervoor de referteperiodes die gelden in
Werktijd (jaarlijks in februari en september). De afdelingen worden steeds gevraagd op het einde van het jaar hun
jaarrapport in te dienen en hiervoor stellen we een deadline eind januari. De begeleiding van de afdelingen
verloopt in een individueel traject, waardoor we geen vaste deadlines kunnen instellen.
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Personeelscompetenties en vormingen
In de komende beleidsperiode buigen we ons over een nieuw systeem waarin we onze medewerkers alle kansen
willen bieden op zelfontplooiing en bijscholing. In het teken van hun functie, verwachten wij dat zij jaarlijks
minstens één bijscholing of vorming volgen. Hiervoor stellen we een richtlijn op die voorschrijft dat medewerkers
een jaarlijks maximum aantal uur en euro budget ter beschikking krijgen om in te schakelen voor externe
vormingen. Zo stimuleren we medewerkers om zelf actief op zoek te gaan naar een vorming die bij hun noden
past. Anderzijds brengt ook het functioneringsgesprek noden en mogelijke onderwerpen naar voor.
We verwachten van de medewerkers dat zij eerst aftoetsen bij de directeur of coördinator alvorens in te schrijven.
Voor vormingen die het individuele toegestane budget of personeelsuren overschrijden kan overlegd worden met
coördinator of directeur. Zo bewaken de coördinator en directeur het overzicht van alle jaarlijks gevolgde
vormingen en kunnen de meest relevante vormingen aan bod komen op een stafmoment of in een werkgroep.
Na een gevolgde vorming wordt een evaluatieverslag ingevuld met inhoud, relevantie en beoordeling van de
vorming. Het overzicht van alle gevolgde vormingen wordt bijgehouden in een document dat voor iedereen
toegankelijk is, zodat info op een efficiënte manier gedeeld kan worden en collega’s bij elkaar te rade kunnen
gaan. Alle informatie, communicatie en documenten van de vorming delen we op de server.
We voorzien voor de komende beleidsperiode eveneens een overzicht van de expertise van elke medewerker. We
overdenken of iedere collega zich in dezelfde thema’s moet verdiepen. Dit overzicht schetst de interne expertise
van collega’s en maakt het eenvoudiger om tussen collega’s onderling expertise en ervaringen te wisselen. Dit
overzicht krijgt elke nieuwe collega bij indiensttreding, zodat zij hun vragen gericht en direct kunnen stellen. Bij
uittreden van collega’s geeft dit overzicht meteen weer welke expertise er ook verloren dreigt te gaan. Op deze
manier kunnen collega’s dubbel lopen, mekaar opleiden in een bepaald thema of kan er bewust gezocht worden
naar nieuwe collega’s met een specifiek profiel. Dit overzicht zal eveneens voorkomen dat we op zoek gaan naar
vormingen buitenhuis wanneer de expertise intern al aanwezig is. Aan de hand van dit model borgen we onze
kennis in onze organisatie en vermijden we dat belangrijke kennis verloren gaat.
Personeelsverloop proberen we in te perken door bewust te screenen op de best mogelijke kandidaat bij
selectieprocedures, de mogelijkheid te bieden tot interne functieverschuivingen wanneer mogelijk en aan de hand
van de functioneringsgesprekken tijdig in te grijpen wanneer nodig. Tijdens exitgesprekken polsen we steeds naar
de knelpunten en verbeterpunten die ervaren worden, zodat we ons hiervan bewust zijn en bewust kunnen
inzetten op verbeteringen.

Doorverwijzen expertise en inwinnen expertise binnen KVG-groep
Net zoals we een overzicht maken van de expertise van de verschillende medewerkers binnen KVG-Vorming,
hebben we binnen de KVG-Groep uitgetekend wie deskundig is in welke handicapgerelateerde thema’s. Omdat
de verschillende deelvzw’s elk een specifiek takenpakket hebben, verschilt onze kennis ook. Door onze krachten
te bundelen, kunnen we onze doelgroep een antwoord bieden op heel veel van hun vragen en gericht
doorverwijzen.
We leren ook van elkaar. KVG-Vorming brengt iedere maand vrijwilligers en professionelen van de ganse KVGgroep bij elkaar in onze werkgroep sociaal beleid, waar we de wetgeving en actualiteiten op het vlak van handicap
opvolgen. We leggen onze expertise en ervaringsdeskundigheid samen, voeden elkaar met kennis en persoonlijke
verhalen en bepalen zo standpunten over diverse thema’s die onze doelgroep raken.
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19 Bijlagen
Afdelingsbegeleiding
Het verenigen van personen met een handicap en hun omgeving vormt de basis van onze werking. Onze
afdelingen zijn het kloppend hart van KVG-Vorming. Daarom behoort afdelingsbegeleiding tot onze kerntaken. Net
als heel wat andere socio-culturele organisaties geloven we dat mensen samenbrengen heel wat kansen biedt.
Hierbij denken we aan ontmoetingskansen, kansen op zelfontplooiing, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden
en de mogelijkheden tot netwerkverbreding. Vooral voor de minderheidsgroepen in onze samenleving is dit van
groot belang. Zij die in hun opvoeding en opleiding minder kansen kregen, kunnen in het verenigingsleven nieuwe
kansen krijgen en hun netwerk verruimen. Zoals omschreven in onze gemeenschapsvormende functie is het een
manier om te strijden tegen uitsluitingsmechanismen, eenzaamheid, angst, zwart-wit denken,… Het in contact
komen met andere meningen kan ook helpen om het zicht te verruimen, zoals wij strijden voor een verruimende
blik op handicap.
In de uitrol van onze visies op de gemeenschapsvormende functie en de cultuurfunctie, voelen we ons gesterkt
door onze bestuursvrijwilligers in het belang van de afdelingswerking en -begeleiding. Zij zijn het levende bewijs
dat het verenigingsleven het persoonlijk geluk en de maatschappelijke participatie ten goede komt. Onze
bestuursvrijwilligers hebben dan ook een grote invloed op de inhoud van afdelingsbegeleiding en de vorm(en)
die deze kan aannemen. Zij bepalen zelf grotendeels het niveau, de intensiteit, noden, tijd en inhoud van de
afdelingsbegeleiding. Trots stellen we vast dat we vele succesvolle en actieve afdelingen hebben die door
geëngageerde vrijwilligers gerund worden. Onze vrijwilligers vormen dan ook de basis van ons verenigingssucces
(cfr. vrijwilligersbeleid p. 39).
Onze vormingswerkers spelen een cruciale schakel in de ondersteuning van afdelingen en bestuursvrijwilligers.
Het is hun rol om:
-

-

-

De nodige vormingen aan te bieden, op vraag van een afdeling en wanneer hier een nood aan is. Met de
nodige wisselwerking op nationaal niveau waar dit aanbod uitgewerkt en gedeeld kan worden aan de
hand van de gedetecteerde noden.
De vrijwilligers attent te maken op het ondersteuningsaanbod van KVG-Vorming: instrumenten voor
ledenadministratie, het intranet (beveiligde website voor KVG-vrijwilligers) en promo- en
sportmateriaal,…
Hun oren te spitsen om vragen, opmerkingen en bezorgdheden op te vangen zodat zij ondersteuning op
maat kunnen aanbieden.
Een bekend gezicht te zijn bij de afdelingen en vrijwilligers, zodat zij fungeren als een laagdrempelig
aanspreekpunt bij vragen of problemen en geen onbekende stem zijn aan de andere kant van de telefoon.
Te enthousiasmeren, te inspireren en positieve feedback te geven.
Objectieve en professionele beslissingen te nemen en te bemiddelen, wanneer dit nodig zou zijn.
Bereikbaar te zijn via verschillende communicatiekanalen (mail, social media, telefoon, face-to-face)
Afdelingen te ondersteunen in hun zelfstandigheid (voldoende ruimte voor zelfsturing en vrijheid) en
ondersteuning op maat te bieden (o.a. door bereikbaarheid en nabijheid te verzekeren). Op deze manier:
o Bepalen afdelingen zelf hun ondersteuningsnood.
o Kunnen afdelingen zelf activiteiten en vormingen inplannen, mits afstemming bij de
vormingswerker.
o Heeft de vormingswerker zelf de ruimte om zijn tijd te verdelen over de afdelingen, volgens
noden.

Aan de hand van een bewuste visie op afdelingswerk, de uitbouw van een categorieënsysteem als basis voor de
begeleiding en het opstellen van draaiboeken, gaan we resoluut voor een beredeneerde en gestructureerde
aanpak. We hanteren de levensfases volgens de methodiek van Joris Piot om de begeleiding van afdelingen op
maat te kunnen afstemmen. Een methodiek waar we bewust op hebben ingezet en waarmee we verder aan de
slag gaan de komende jaren. We ontwikkelden een online registratietool waarin alle informatie betreffende een
afdeling, alsook de levensfases en gepaste ondersteuningsnoden en -methodieken in worden gedocumenteerd
en geregistreerd. Eveneens wordt alle geboden begeleiding hierin geregistreerd. Dit geeft ons de mogelijkheid om
de begeleiding van afdelingen flexibel te kunnen overdragen aan nieuwe collega’s of tussentijdse opvolging
b

mogelijk te maken bij afwezigheid (wegens ziekte of verlof) van collega’s. Deze tool geeft een overzicht van al
onze afdelingen en de levensfase waarin zij zich bevinden.
Onze afdelingsbegeleiding biedt een leeromgeving en dit voor zowel onze vrijwilligers als vormingswerkers. Deze
onderlinge wisselwerking is een waardevol aspect, omdat het niet enkel onze vormingswerkers zijn die
nieuwigheden aanleren aan de vrijwilligers. De uitwisseling in tegenovergestelde richting is minstens even
belangrijk. Zoals omschreven in onze leerfunctie, draagt de afdelingsbegeleiding bij aan alle verschillende
leerniveaus. We hechten dan ook veel belang aan zowel de uitwisseling tussen professionele medewerkers en
vrijwilligers, als aan de uitwisseling tussen afdelingen en vrijwilligers onderling. We zetten daarom in op
verschillende leervormen, waarbij afdelingen elkaar onderling ondersteunen en ervaringen uitwisselen, alsook het
wederzijdse leerproces tussen onze vormingswerkers en vrijwilligers. De wisselwerking zorgt voor het behouden
en delen van bekende kennis, alsook voor voldoende ruimte voor nieuwe kennis. In de nieuwe vormen die
afdelingen kunnen aannemen, zien we eveneens leerkansen en uitwisselingsmogelijkheden die nieuwe
verenigingsvormen tot leven kunnen brengen. Hierbij denken we aan peter- en meterschapsrollen (al dan niet bij
startende werkingen), uitwisselen van ervaringen op bestuursvergaderingen, op lokale of regionale activiteiten
inzetten op uitwisseling tussen vrijwilligers van verschillende afdelingen of net heel specifiek een
uitwisselingsproject opzetten tussen vrijwilligers op activiteiten van verschillende afdelingen. Op een hoger niveau
willen we onze vormingswerkers ondersteunen in de afdelingsbegeleiding doordat zij ten rade kunnen gaan bij
elkaar (vb. aftoetsen bij directeur, ten rade gaan bij collega’s wanneer zich problemen voordoen, inbedden van
intervisiemomenten, terugkoppelen van goede en minder goede praktijkvoorbeelden op de staf).
De intensiteit, tijdinvestering, inhoudelijke ondersteuning, duur van ondersteuning en manier van aanpak in
begeleiding van afdelingen zijn in te delen volgens een aantal criteria: levensfase, interesses, noden en de
betreffende afdeling of vrijwilligers.

19.1.1 Levensfase
De levensfase van een afdeling bepaalt of deze afdeling meer of minder ondersteuning nodig heeft en vereist
daarenboven ook een andere aanpak: beginnende, autonome, routineuze en verstillende afdelingen. Het profiel
van de afdeling bepaalt daarom de meerwaarde van de geïnvesteerde middelen (tijd, verplaatsingen, financiële
middelen,…) in een afdeling. Het geeft eveneens een zicht op de kansen op het voortbestaan van de afdeling (vb.
een routineuze afdeling met veel jonge leden heeft kans tot groeien en daar kan je meer tijd in steken dan in een
routineuze afdeling die al jaren goed draait, maar niet verandert). Zo maakten we de afspraak om verstillende
afdelingen nog te ondersteunen in hun vragen, maar hier verder niet extra op in te zetten om ze actief te houden.

19.1.2 Interesses
Afdelingen kunnen zelf kiezen waarop ze liever focussen in hun activiteiten en aanbod. Zo zijn er afdelingen die
zich voornamelijk focussen op vereniging en ontmoeten, waardoor zij activiteiten zullen plannen naargelang de
vragen en noden bij hun leden. De activiteitenkalender zal daarom voornamelijk worden ingevuld nadat zij ten
rade gingen bij hun leden. Andere afdelingen zullen net inzetten op een specifieke terugkerende activiteit (vb.
crea-atelier, zwemclub). De leden en vrijwilligers van deze afdelingen zullen zich vermoedelijk minder verbonden
voelen met andere thema’s of activiteiten of hebben net nood aan dit aanbod in hun vrijetijdsbesteding.

19.1.3 Noden
Aan de hand van de noden en problemen die vrijwilligers aangeven, stemmen we de begeleiding hierop af. Deze
noden detecteren we enerzijds dankzij de antennefunctie van onze vormingswerkers. Deze noden kunnen gaan
over ondersteuning bij het uitwerken van een aanbod, vormingen aanbieden over thema’s die leven bij de leden
van de afdeling, als werven van nieuwe vrijwilligers, ondersteunen bij communicatie naar externe organisaties,
perscontacten of vragen van leden of hun netwerk, bemiddelen bij problemen in de interne vrijwilligersploeg of
mee zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. Op deze manier stemmen we niet enkel de
ondersteuning, maar ook het aanbod van een afdeling helpen af op de specifieke noden van onze leden. Gezien
onze diverse doelgroep wat betreft leeftijd, aard van de handicap, gezinssituatie, migratieachtergrond,… zullen ook
onze vrijwilligers andere ondersteuningsvragen stellen, afhankelijk van hun bereikte leden. Anderzijds doen we
regelmatig bevragingen bij onze vrijwilligers zodat we kunnen inspelen op veranderende maatschappelijke
tendensen of persoonlijke veranderingen in de afdelingen. Voorbeelden hiervan zijn de bevraging in teken van ons
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beleidsplan (interne stakeholders) en de bevraging in het teken van diversiteit. Aan de hand van hun inbreng
sturen we tweejaarlijks onze visie op afdelingsbegeleiding bij.

19.1.4 De afdeling/vrijwilligers
De samenwerking met een afdeling kan doorheen de jaren veranderen afhankelijk van de bestuursvrijwilligers die
zich hiervoor inzetten, vb. zijn het steeds dezelfde vrijwilligers of veranderen deze doorheen de jaren? Hoe vaker
er wissels optreden, hoe intenser de begeleiding is bij het inwerken en ondersteunen van de vrijwilligers.
Anderzijds brengen nieuwe vrijwilligers nieuwe ideeën en methodieken binnen in de vereniging, wat de
begeleiding op langere termijn kan verlichten omdat zij door eigen ideeën zelfstandig aan de slag kunnen. Het is
hierbij belangrijk rekening te houden met de levensfase van de afdeling. Deze bepaalt mee de mogelijke flexibiliteit
in taken en verantwoordelijkheden van vrijwilligers. Autonome afdelingen bieden meer mogelijkheden in
flexibiliteit en aanpassing naar nieuwe vrijwilligers, iets wat bij routineuze afdelingen al moeilijker wordt en bij
verstillende afdelingen zowat onmogelijk. Het is daarom belangrijk om een goede balans en combinatie te vinden
tussen de noden en mogelijkheden van de afdeling en de verwachtingen van de (nieuwe) vrijwilligers. Soms haken
nieuwe vrijwilligers af omdat ze niet het gevoel hebben dat ze een inbreng kunnen leveren en beginnen zij een
eigen afdeling of gaan ze op zoek naar andere verenigingen. Bij afdelingen waar steeds dezelfde
bestuursvrijwilligers de afdeling trekken, zullen minder makkelijk nieuwe vrijwilligers aansluiten.
Hier zien we dus een valkuil in de combinatie van nieuwe en vaste vrijwilligers. We hebben hier nood aan een
goede en gezonde mix tussen de twee: geëngageerde vrijwilligers die de organisatie dragen en trekken, maar ook
nieuwe vrijwilligers die nieuwe perspectieven bieden en een frisse wind laten waaien, met respect voor de
bekende manier van werken, maar tevens met de mogelijkheid om nieuwe dingen te proberen en de huidige
werking efficiënter te maken.
De tendens van nieuwe vormen van verenigen speelt hier een belangrijke rol (cfr. visie op interne vernieuwing in
bijlage op p. f). Deze tendens geeft weer hoe het engagement van vrijwilligers veranderd is. Mensen willen nog
steeds vrijwilligerswerk opnemen, maar willen minder ‘vasthangen’ aan een bepaalde taak of rol en willen evenmin
vasthangen aan een vereniging. De trend geeft aan dat vrijwilligers meer inspraak willen in wat ze doen en
makkelijker moeten kunnen in- en uitstappen. We experimenteren met deze nieuwe vormen van verenigen, de
verwachtingen die gesteld worden aan een vrijwilliger en de taken en rollen die hieraan vasthangen (vb. KVG
Zwevezele heeft een wisselende groep vrijwilligers die elk jaar taken verdelen, i.p.v. vaste rollen op te nemen). We
willen dit niet in de klassieke vormen van een afdeling gieten maar ook de ruimte laten om andere vormen aan
te nemen en zo de ‘tijdspanne’ van het bestaan van een afdeling vrij te laten en enkel vast te leggen met welk
doel de afdeling bestaat. Wanneer het doel gehaald is, zal de afdeling dan kunnen ophouden te bestaan.
Deze tendens van nieuwe vormen van verenigen veronderstelt een verschuiving in de kijk op vrijwilligerstaken en
rollen (cfr. vrijwilligersbeleid p. 39). Hierin moeten we onze verwachtingen dan ook goed kaderen: wat mogen zij
van ons verwachten en waarvoor kunnen zij op ons beroep doen? Welke vorming en ondersteuning bieden we
hen aan? Welke kennis van de gehandicaptenproblematiek verwachten we van hen? Welke taken mag de
vrijwilliger net niet opnemen en hoe ver gaan zijn/haar/x verantwoordelijkheden? Deze tendens zien we als een
uitdaging waarmee we als vereniging aan de slag zullen gaan en mee experimenteren. Een andere uitdaging die
we aanpakken is het transparanter maken van de structuur binnen KVG-Vorming en de bekendheid hiervan bij
onze vrijwilligers. Hiermee zouden we de doorstroom van de vrijwilligers doorheen onze werking willen
bevorderen waardoor we in de verschillende lagen ook een grotere verscheidenheid en diversiteit aan vrijwilligers
bekomen. We kijken met een kritische blik naar het lidmaatschap, de prijs die vrijwilligers hiervoor betalen en
welke financiële bijdrage we van hen verwachten in ons aanbod. In de komende beleidsperiode willen we hier
graag helderheid in scheppen en komen tot een uniform systeem. Zodat we nieuwe vrijwilligers kunnen
aantrekken, maar ook nieuwe afdelingsvormen mogelijk maken.

Strategie op verbreden en verdiepen
KVG-Vorming richt zich als prioriteit op personen met een handicap en hun omgeving, om zo te verzekeren dat
zij de nodige handvatten in handen hebben om zo inclusief mogelijk te kunnen participeren in de bredere
maatschappij. Onze doelgroep is echter zeer divers en ook maatschappelijke factoren beïnvloeden de
levensdomeinen van onze doelgroep. Daarom hebben we extra aandacht voor de meest kwetsbaren binnen onze
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doelgroep en zetten we extra in op verdieping en verbreding, zowel binnen onze eigen doelgroep, als naar andere
gemeenschappen en kansengroepen.
Aan de hand van de beschrijving van de verschillende gemeenschappen waarmee we in interactie gaan en die
we als partners omschrijven (partners in thema handicap, partners in zelfde waarden en normen, partners in
bestrijden van drempels en streven naar een inclusieve samenleving), gaan we inzetten op thema’s of projecten
om onze kennis en doelgroep zowel te verbreden als te verdiepen. Willen we onze doelgroep verdiepen dan
zullen we ons specifiek richten op een bepaalde groep binnen onze doelgroep van personen met een handicap,
dit kan vb. gaan over personen met een handicap in armoede of personen met een verstandelijke handicap.
Anderzijds willen we onze doelgroep ook verbreden, hierbij kunnen we meer inzetten op het betrekken van het
informele netwerk van personen met een handicap. Alsook de wisselwerking met andere verenigingen,
organisaties en diensten zijn hier van toepassing. We zetten in op een positieve aanvulling van diverse expertises
en laten ons hierdoor inspireren. Om hier praktisch mee aan de slag te gaan binnen onze werking kiezen we voor
een thematische of een projectmatige aanpak.
Een thematische aanpak omschrijven we als een onderwerp waar we bewust op inzetten om dit op termijn in
te bedden in onze werking. Een thema kan gelinkt zijn aan een (maatschappelijke) problematiek die onze
doelgroep treft. Zo zetten we in 2019 opnieuw sterk in op het thema armoede en beslisten we om ons te gaan
verdiepen in het thema interculturaliteit en handicap. Deze thema’s kunnen ingekleed worden als een jaarthema
waarbij een deadline gekozen wordt of actief blijven tot de vooropgestelde doelstellingen behaald zijn. Er wordt
een werkgroep aangesteld die verantwoordelijk is voor de uitwerking van het thema, het aanleveren van materiaal
en de sensibilisering over dit thema naar alle medewerkers, vrijwilligers en afdelingen. Deze thema’s worden
bepaald naargelang de input die we krijgen uit stakeholdersbevragingen, de gegevensverzameling voor het
beleidsplan en de noden en vragen die we detecteren bij onze achterban. Bij gebrek aan expertise in huis, gaan
we op zoek naar externe experten, zodat we aan de slag gaan vanuit een onderbouwde strategie.
Een projectmatige aanpak beschrijven we eerder als een werkvorm of methodiek, met een specifiek doel. Dit
kan zich extra toespitsen op een bepaalde doelgroep of ontwikkeld worden vanuit een specifieke methodiek. Een
project krijgt een groter werkkader om effectief een culturele en actieve praktijk op te zetten. Deze aanpak geeft
meer ruimte om te experimenteren. Onze BUDDY-werking is gestart vanuit deze projectmatige aanpak en na
positieve evaluatie verder uitgegroeid, waardoor deze nu een vast onderdeel is van ons aanbod. Tijdelijke
projectaanvragen passen eveneens onder deze aanpak (vb. gidsenproject).
Om tot de keuze te komen voor een thematische of projectmatige aanpak vertrekken we vanuit de noden, vragen
en actuele problemen die we vaststellen bij onze leden en ons directe netwerk, met aandacht voor actuele
maatschappelijke tendensen. We formuleren een probleemstelling van waaruit we op zoek gaan naar meer
informatie (literatuur, artikels, documentaires,…). Daarna zoeken we de interne deskundigen (eigen leden en
ervaringsdeskundigen die reeds bekend zijn met deze onderwerpen) en bevragen we partners (organisaties,
bedrijven, zorginstellingen, diensten) die expert zijn in deze topics. We documenteren de stappen die we zetten
en bundelen alle informatie de we doorheen het proces vergaren. Pas wanneer we een duidelijk zicht hebben op
de reeds bestaande initiatieven omtrent het onderwerp en de reeds beschikbare methodieken en materialen,
maken we een bewuste keuze voor een projectmatige of thematisch aanpak.

Visie op interne vernieuwing
KVG-Vorming maakt een belangrijk onderscheid tussen interne vernieuwing (binnen onze eigen organisatie en
werking) en maatschappelijke innovatie (wat betrekking heeft op maatschappelijke vraagstukken en
problemen, cfr. laboratoriumrol p. 20).

19.3.1 Maatschappelijke Innovatie
Om dit verschil duidelijk te maken, komen we nog even terug op onze laboratoriumrol. KVG-Vorming ziet innovatie
als maatschappelijke verandering, met name veranderingen die de maatschappelijke spelregels in vraag stellen
en bijdragen aan het inclusief verhaal. Vertrekkend van onze missie en onze ontstaansreden stellen we vast dat
de samenleving er nog niet uitziet zoals wij die voor ogen hebben. Er moet nog veel gebeuren vooraleer inclusie
echt een feit is en personen met een handicap als volwaardige burgers aan het maatschappelijk leven participeren.
Via innovatieve praktijken beogen we een antwoord te bieden op deze hardnekkige maatschappelijke uitdagingen.
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We stellen de spelregels in vraag waarmee onze leden in het dagelijks leven geconfronteerd worden. Een
voorbeeld van deze spelregels zijn de heersende en vanzelfsprekende sociale omgangsvormen en conventies in
onze samenleving: moet publiek altijd stil zijn tijdens een theateroptreden? Want wat als een persoon met
verstandelijke handicap deze regel niet begrijpt, mag hij dan simpelweg niet mee doen? Of de verwachte sociale
regels over de begroeting van anderen, wat met een persoon met autisme die zich niet comfortabel voelt bij het
geven van een hand. Waarom veroordelen we dit dan soms te snel als een onvriendelijk persoon terwijl het hier
evengoed kan gaan over de nood aan voldoende persoonlijke ruimte. Want als het gevolg hiervan een verwijtende
opmerking of vreemde blik is, dan kan dit ook de persoon in zijn waarde raken. Waarom reageren we hier zo op?
Zulke situaties waarin verondersteld wordt dat iemand iets ‘niet juist’ heeft gedaan of niet volgens de verwachte
norm, veroorzaken een ongemakkelijke sfeer en laten meestal een negatief gevoel achter bij de persoon zelf of bij
iemand in zijn omgeving.
Deze maatschappelijke spelregels zijn zeer divers en we stellen ze in vraag vanwege verschillende redenen: te oud,
zorgen voor uitsluiting, als nieuwe vanzelfsprekende spelregels opduiken in onze maatschappij maar niet
aangepast zijn,… Hierbij zetten we vooral een vergrootglas op diegene die personen met een handicap treffen,
maar meestal hebben deze spelregels ook een invloed op andere gemeenschappen. Want in onze alsmaar
complexer wordende maatschappij, willen personen met een handicap steeds vaker hun stem laten horen in
thema’s die hen aanbelangen.
Innovatieve praktijken laten ons toe om op een kleinschalige en experimentele manier een aantal zaken uit te
proberen die in de eerste plaats een antwoord bieden op de noden van personen met een handicap in de
samenleving. Indien we van een ‘geslaagd’ experiment kunnen spreken, ijveren we ervoor dat deze praktijk in
de toekomst gemeengoed wordt. We tasten de grenzen af van wat vandaag al mogelijk is en proberen ze te
verleggen of veranderen. De innovatieve praktijken en/of experimenten die we kleinschalig opzetten, fungeren
hier als voorafbeelding van hoe we de spelregels veranderd willen zien in de brede maatschappij. Vanuit deze
innovatieve input en inspiratie gaan we ook onze eigen interne werking inspireren. Om onszelf op een kritische
manier te evalueren, moeten we af en toe een andere bril opzetten of eens langs de andere kant van de oever
gaan staan. Hierdoor kunnen we onze interne werking verbeteren, zodat we nog meer het verschil kunnen maken
voor mensen met een handicap.
Maatschappelijke innovatie daagt ons uit om, naast onze vaste procedures en het inbouwen van strategieën, soms
ook ruimte te laten voor spontane ideeën en acties en niet alles in onze werking in vaste procedures te gieten.
We willen onze werking niet beknellen, maar net af en toe laten ademen. Hierin gaan we op zoek naar een goed
evenwicht tussen strategische aanpak en ruimte voor wilde ideeën (cfr. laboratoriumrol p. 20). Vanuit een nieuwe
overleggroep, een denktank, geven we de medewerkers een platform dat de mogelijkheid biedt om hun ideeën
te delen en een weg uit te bouwen tot een groter project indien gewenst. We zijn echter alert dat deze groep geen
permanente, vaste groep of denktank wordt waarin steeds dezelfde leden blijven deelnemen. Dit zou namelijk te
statisch zijn. Want we willen net een vernieuwende denkwijze en experimenteerruimte creëren waar voldoende
ruimte is voor frisse en nieuwe energie. Innovatie moet ‘vanuit de buik’ blijven komen. Het heeft geen zin om er
(rationeel) actief naar op zoek te gaan. Daarom is het belangrijk gevoelig te blijven voor de ideeën die mensen
hebben, het thema warm te houden bij de medewerkers en vrijwilligers en hen stelselmatig te bevragen. Om dit
te ondersteunen ontwikkelen we een projectkader dat deze ideeën een strategisch kader geeft.

19.3.2 Interne Vernieuwing
Om ons doel, inclusie voor alle personen met een handicap, te kunnen verwezenlijken, moeten we kritisch zijn
voor onze interne werking en ons aanbod. Door evaluatie en bijsturen kunnen we onze werking namelijk
optimaliseren om de weg naar dit doel zo efficiënt als mogelijk te maken. Daarom hebben we oog voor
vernieuwende hulpmiddelen, methodieken en manieren van werken, maar creëren we hier ook extra ruimte voor.
Wat vernieuwend is binnen onze werking, is namelijk niet per se nieuw binnen het breder maatschappelijk kader.

19.3.2.1

Interne werking

We optimaliseren onze werking door in te zetten op efficiëntere manieren van werken. Omwille van onze
doelgroep is het een uitdaging en moeten we op zoek naar werkbare hulpmiddelen en communicatiekanalen.
Gezien onze interne warme en betrokken cultuur hechten we veel belang aan persoonlijk contact. Het is daarom
een uitdaging om op zoek te gaan naar middelen die dit zo dicht mogelijk benaderen, zonder steeds een fysieke
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verplaatsing over heel Vlaanderen te moeten doen. Nieuwe communicatiemiddelen brengen namelijk het gevaar
met zich mee dat onze persoonlijke aanpak in het gedrang komt, net dat waar we goed in zijn, wat deel uitmaakt
van ons DNA en waarvoor we gewaardeerd worden door onze achterban. Het zal daarom een uitdaging worden
om zowel nieuwe communicatiemogelijkheden te voorzien voor medewerkers, vrijwilligers en leden om hen
zoveel mogelijk in contact te brengen met onze werking en op deze manier drempels weg te werken. Dit met
voldoende aandacht voor het persoonlijke en face-to-face contact waar we veel belang aan hechten. We gaan op
zoek naar een evenwicht tussen vernieuwende input die onze leden, afdelingen en professionele medewerkers
kunnen helpen en ondersteunen in onze dagelijkse werking en activiteiten. Dit zonder de eigenheid van onze
doelgroep uit het oog te verliezen of teniet te doen aan onze persoonlijke manier van werken.

19.3.2.2

Samenwerking

Vernieuwing ontstaat alleen als je als organisatie naar buiten plooit en geconnecteerd bent met de omgeving.
KVG-Vorming gaat dan ook op zoek naar partners om vernieuwende projecten op poten te zetten. We kiezen
hierbij bewust voor organisaties die niet te dicht bij ons staan en als partner niet voor de hand liggen. We zetten
in op samenwerkingen die ons uitdagen en ons dwingen om uit onze comfortzone te treden. We geloven dat
deze input van buitenaf ook nieuwe inzichten kan geven in ons aanbod en de uitwerking hiervan. Zowel puur
praktisch of naar inkleding van ons aanbod. In het verlengde hiervan zien we ook mogelijkheden in de manier
waarop we personen met een handicap verenigen.

19.3.2.3

Vernieuwende manieren van verenigen

Binnen het luik interne vernieuwing hebben we oog voor de nieuwe verenigingsvormen die ontstaan in het
verenigen van groepen, vrijwilligers en leden (cfr. gegevensanalyse p. 15). We voorzien dan ook ruimte voor deze
nieuwe vormen, gaan op zoek naar methodieken die deze verenigingsvormen kunnen stimuleren en reiken
handvaten aan voor onze achterban in de omgang met deze nieuwe omgangs- en verenigingsmanieren. Om
vernieuwing binnen onze afdelingen te benoemen moeten we elke afdeling op zich bekijken. De inzet en
flexibiliteit van elke afdeling is afhankelijk van enkele factoren, waaronder de levensfase en het aantal actieve
vrijwilligers (cfr. visie op afdelingsbegeleiding p.b). Zo kunnen we bijvoorbeeld van verstillende afdelingen niet
verwachten dat zij nog actief gaan inzetten op nieuwe afdelings- en verenigingsvormen en laten we deze
afdelingen net met respect hun eigenwaarde behouden.
Binnen de vormen van vrijwilligersinzet en manieren van verenigen bij jongere generaties merken we eveneens
een verandering. De ‘moderne’ of ‘nieuwe’ vrijwilliger wil zich steeds meer inzetten voor vrijwilligerswerk dat
voldoet aan eigen criteria en vaak binnen een minder vaste afgelijnde structuur of rol (cfr. vrijwilligersbeleid p. 39).
Verwachtingen mogen in sommige situaties niet meer te hoog liggen, rollen en taken van vrijwilligers zijn aan het
veranderen. Iets wat ook binnen onze afdelingen begint te leven: het werven van vrijwilligers wordt moeilijk, vaste
engagement is niet meer vanzelfsprekend en het opnemen van verantwoordelijke taken kan zwaar wegen op de
schouders van een vrijwilliger. We laten daarom ruimte voor nieuwe vormen van verenigen en denken na over de
constructie waarbinnen het vrijwilligerswerk nu gebeurt (op economisch, juridisch en praktisch vlak).
Maar ook voor leden is dit van toepassing. De grote mobiliteitsproblemen waar vele personen met een handicap
mee worstelen zorgen voor een drempel, een letterlijk obstakel waardoor de verplaatsing naar de afdeling niet
mogelijk is. We denken daarom evenzeer na over nieuwe manieren van verenigen die niet enkel invloed heeft op
vrijwilligers, maar ook op leden. Hierbij denken we onder andere aan de virtuele mogelijkheden, het oprichten
van afdelingen of werkingen die samenkomen over een bepaald maatschappelijk probleem of het opzetten van
een nieuw peter- en meterschapsmodel. Verschillende opties waarover we gaan nadenken en mee gaan
experimenteren.

Intern reglement
19.4.1 ALGEMENE VERGADERING
De algemene vergadering is het hoogste beslissingsorgaan van KVG Vorming vzw. Zij vergadert minimaal 2 maal
per jaar. Eén vergadering gaat door in het voorjaar (zie statuten), één in het najaar.
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19.4.1.2

SAMENSTELLING
De ALGEMENE VERGADERING wordt samengesteld uit een vertegenwoordiging vanuit de 7 erkende
regio’s. De vertegenwoordigers worden gekozen door de regionale besturen voor een periode van 2
jaar.
Elk regionaal bestuur vaardigt bij het begin van elke mandaatsperiode van 2 jaar 6 vertegenwoordigers
af. Minimum de helft van de vertegenwoordigers maken verplicht deel uit van het regionaal bestuur.
Het regionaal bestuur zorgt ervoor dat zowel de vereniging als het vrije tijdsproject, voor zover
aanwezig, vertegenwoordigd wordt. Het bestuur zal ook aandacht hebben voor het evenwicht wat
betreft leeftijd, geslacht en etnisch-culturele achtergrond.
Deze vertegenwoordigers hebben stemrecht op de Algemene vergadering.
Indien een lid van de algemene vergadering door omstandigheden zijn/haar mandaat niet verder kan
opnemen, dan voorziet het regionaal bestuur meteen in een vervanging voor de resterende periode van
het mandaat.
Elk lid van de algemene vergadering kan zich bij volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid
van de algemene vergadering, dus ook een vertegenwoordiger vanuit een andere regio. Elk lid van de
algemene vergadering kan voor maximum 1 persoon volmachtdrager zijn. De volmachtgever moet zijn
volmacht schriftelijk aan de volmachtdrager bezorgen. Deze dient zijn volmacht voor te leggen aan de
voorzitter, ten laatste bij het begin van de algemene vergadering.
Een lid van de algemene vergadering dat 2 opeenvolgende vergaderingen, zonder verontschuldiging,
afwezig blijft, kan als ontslagnemend beschouwd worden. Vooraleer het ontslag effectief wordt, neemt
de regionale voorzitter contact op met de betrokkene. Op basis van dit gesprek zal het regiobestuur op
de eerstvolgende vergadering al dan niet overgaan tot vervanging.
KVG-Vorming kiest ervoor om de algemene vergadering van het najaar verder open te stellen voor
vrijwilligers die een belangrijke bijdrage kunnen doen of die kennis willen maken met de werking van
de algemene vergadering. Elke regio kan 4 extra-personen uitnodigen. Het regiobestuur maakt de keuze
van deze personen. Deze deelnemers aan de algemene vergadering kunnen actief aan de gesprekken
deelnemen maar hebben geen stemrecht. Zij kunnen verschillen van vergadering tot vergadering.
Bij elke kans op belangenvermenging moet de betrokkene de zaal verlaten bij het bespreken van het
agendapunt waarbij die kans bestaat.

TAAK

De algemene vergadering oefent al haar door de wet voorbehouden taken uit. Voor zover door de wet niet anders
bepaald werd, is zij bevoegd voor:
Het wijzigen van de statuten.
Kennisname van het intern reglement.
Het verkiezen van de het bestuur.
Kennisname van de functieverdeling binnen de het bestuur en de samenstelling ervan.
Het goedkeuren van de jaarlijkse begroting, het goedkeuren van de rekeningen.
Het goedkeuren van acties, plannen en verslagen in het kader van de erkenning van de vereniging en
de vrijetijdszorgorganisaties.
Het verlenen van kwijting aan de het bestuur.
Het bespreken van het jaarverslag.
Het aangeven van krachtlijnen inzake beleid
De aandacht van de het bestuur vestigen op belangrijke gebeurtenissen of evoluties.
Het goedkeuren van het verslag van de algemene vergadering dat aan de leden binnen de 2 maanden
na de vorige algemene vergadering worden opgestuurd via gewone of elektronische post
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VOORBEREIDING EN UITNODIGING
De algemene vergadering wordt voorbereid door het bestuur.
Zo mogelijk wordt de datum van de volgende Algemene vergadering meegedeeld op het einde van elke
Algemene vergadering.
Het bestuur legt de agendapunten vast. Minimum 30 dagen voor de datum van de Algemene
vergadering worden de leden ervan uitgenodigd, met toevoeging van de agenda. De uitnodiging
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verloopt zoveel mogelijk via elektronische post maar zal, op uitdrukkelijke vraag via de gewone post ter
beschikking gesteld worden.
Op verzoek van minimum 1/20ste van het aantal leden zal het bestuur een extra-punt op de agenda
plaatsen.
Indien een vlot verloop van de vergadering vereist dat de leden vooraf over een aantal stukken moeten
beschikken, dan moeten die minstens 7 dagen voor de dag van de Algemene vergadering bezorgd
worden.
Indien de bespreking van een extra-agendapunt zich opdringt, zal de goedkeuring hiervoor bij het begin
van de algemene vergadering gevraagd worden. Dit kan niet gebeuren voor de statutaire bevoegdheden
van de algemene vergadering en/of beslissingen waarvoor een 2/3-meerderheid vereist is.
Het bestuur zal de algemene vergadering ook samenroepen indien 1/5 van de leden van de algemene
vergadering hierom schriftelijk verzoekt. Het verzoek moet de redenen en de te behandelen
onderwerpen duidelijk maken. De vergadering moet plaatsvinden binnen de 20 dagen na ontvangst van
dit verzoek.

REGELS VOOR DE VERGADERING
De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. Bij afwezigheid wordt zijn taak overgenomen
door respectievelijk de ondervoorzitter en de oudste aanwezige bestuurder.
De algemene vergadering ijvert naar beslissingen bij consensus. Als een stemming nodig is, beschikt elk
lid, dat door zijn regio gemandateerd werd, over één stem.
De algemene vergadering beslist bij meerderheid van stemmen. Voor de statutaire bevoegdheden is
een 2/3-meerderheid noodzakelijk, zoals wettelijk voorzien is.

VERKIEZING HET BESTUUR
De verkiezing van de leden van het bestuur is een bevoegdheid van de algemene vergadering. Zij wordt
georganiseerd door het bestuur.
Elke regio beschikt over 2 bestuursmandaten. Indien de regio samenvalt met de provincie wordt een
extra-mandaat toegevoegd. Elk mandaat loopt over een periode van 3 jaar. Elk jaar loopt 1/3 van de
mandaten af en moet er gekozen worden. Op deze manier wordt de continuïteit van het bestuur
verzekerd.
Het bestuur deelt minimum 2 maanden voor de dag van de algemene vergadering aan elke regio mee
welke mandaten moeten ingevuld worden.
Elk regionaal bestuur doet bij de vrijwilligers van de regio een oproep voor kandidaturen voor de het
bestuur. Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan etnisch-culturele achtergrond, geslacht en
leeftijd. Minstens 30 dagen voor de verkiezingsdatum legt de voorzitter van het regionaal bestuur de
kandidaturen voor zijn regio schriftelijk of per e-mail neer bij de Voorzitter van KVG-Vorming vzw.
De kandidaten worden op de algemene vergadering voorgesteld. Uit de kandidaturen per regio kiest de
Algemene vergadering bij geheime stemming. De verkiezing gebeurt in één stemronde. Ieder lid van de
algemene vergadering beschikt over één stem en krijgt een stembiljet ter beschikking om zijn taak goed
te kunnen uitvoeren.
De verkozen kandidaten worden meteen voor de volgende vergadering van het bestuur uitgenodigd.

19.4.2 Het bestuur
19.4.2.1 SAMENSTELLING EN FUNCTIEVERDELING
1.

2.
3.
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Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering. De raad benoemt in zijn eigen midden een
voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een penningmeester. De benoeming geldt voor een
periode van 3 jaar. Deze periode kan maximaal met 2 periodes verlengd worden.
Deze functieverdeling wordt geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het bestuur na de
algemene vergadering waarop de laatste verkiezingen georganiseerd werden.
Alle leden van het bestuur kunnen zich kandidaat stellen voor één van de functies. Elke kandidatuur
wordt 10 dagen voor de vergadering van het bestuur schriftelijk of per elektronische post gesteld bij de
voorzitter.
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De verkiezing van de functies gebeurt bij geheime stemming. Elk lid van het bestuur beschikt over één
stem. Bij gelijkheid van aantal stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het bestuur laat zich in zijn werking bijstaan door de directeur, die evenwel geen stemrecht heeft.
Hij/zij heeft een adviserende stem. Bovendien kan het bestuur beroep doen op experten die tijdelijk of
permanent voor de vergaderingen worden uitgenodigd. Deze experten hebben evenmin stemrecht.

TAAK
Het bestuur beschikt over alle bevoegdheden die niet door de wet of door de statuten aan de
algemene vergadering worden voorbehouden.
In het bijzonder is het bestuur verantwoordelijk:
- Voor de voorbereiding, de uitnodiging en de organisatie van de algemene vergadering
- Voor het algemeen beleid en het bewaken van het ideeëngoed
- Voor het opvolgen en voldoen aan de voorwaarden van de erkenningen die de vzw subsidies ter
beschikking stellen
- Voor de opvolging en controle van de begroting en het financieel beleid.
- Voor de samenstelling en de opvolging van het personeelsbeleid.
- Voor het geven van onderrichtingen aan de directeur.
- Voor het bepalen van de standpunten
- Voor de vertegenwoordiging van de vzw naar andere organisaties, adviesraden en politieke
overheden
- Voor het engagement om binnen de organisatie ruimte te creëren voor mensen van de
verschillende geslachten, diverse etnisch-culturele achtergronden en uiteenlopende leeftijden.
In dringende gevallen neemt het bestuur beslissingen over zaken die tot de bevoegdheid van de
algemene vergadering behoren. Zij legt hierover op de eerstvolgende algemene vergadering
verantwoording af.

WERKING
Het bestuur vergadert minimaal 6 keer per jaar.
Het bestuur maakt onderling afspraken over de plaats en de momenten van vergaderen.
Elk lid wordt geacht zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bij 2 opeenvolgende afwezigheden van een lid,
zonder verontschuldiging, zal de voorzitter contact met de betrokkene opnemen. Afhankelijk van de
resultaten van dit gesprek zal het bestuur passende stappen zetten.
Het bestuur wordt samengeroepen door de voorzitter. Bij afwezigheid wordt hij/zij in volgorde
vervangen door de ondervoorzitter en de oudste aanwezige bestuurder.
De agenda wordt bepaald door de voorzitter (of zijn/haar vervanger), na overleg met de directeur.
Elk lid van het bestuur kan één of meerdere agendapunten per elektronische post voorstellen aan de
algemeen voorzitter. Deze zal oordelen of deze punten in de agenda gepast kunnen worden.
Indien het wenselijk is dat er nog agendapunten in laatste instantie toegevoegd worden, zal bij het
begin van de vergadering door het bestuur beslist worden of deze kunnen besproken worden.
De leden van het bestuur worden minstens één week voor de afgesproken vergaderdatum uitgenodigd.
Op verzoek van 1/5 van de leden van het bestuur zal de voorzitter de vergadering samen roepen. Deze
zal zo snel mogelijk en zeker binnen de maand na de datum van verzoek plaatsvinden.
De vergadering streeft naar een consensus. Bij stemming beschikt elk lid over één stem. Bij afwezigheid
kan elk lid volmacht verstrekken aan een ander lid van het bestuur. Elk lid kan slechts met één volmacht
bedacht worden.
Het bestuur beslist met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij gelijkheid van stemmen is de
stem van de voorzitter doorslaggevend.
Van de besprekingen van de beslissingen over de agendapunten wordt telkens een verslag gemaakt. Dit
verslag wordt binnen de 14 dagen via elektronische post aan de leden bezorgd.
Voor dringende beslissingen kan de het bestuur ook beslissen zonder fysieke aanwezigheid. De
voorzitter kan via elektronische post de leden raadplegen om te oordelen over een agendapunt dat
grondig toegelicht wordt. Dezelfde meerderheden blijven geldig. Wordt er geen meerderheid gevonden,
dan wordt het punt verdaagd naar de volgende afgesproken vergadering van het bestuur.

14. In uitzonderlijke gevallen (vb. mobiliteitsmoeilijkheden) kunnen één of meerdere leden aan de
vergadering deelnemen via elektronische weg.
15. Om de besprekingen sterker te maken, kan het bestuur eigen professionele medewerkers en/of interne
en externe deskundigen uitnodigen.
16. Bij elke kans op belangenvermenging moet de betrokkene de vergadering verlaten bij de bespreking
van het agendapunt waarbij die kans bestaat.
17. Alle leden, ook de niet-stemgerechtigde, van het bestuur zijn gebonden door het beroepsgeheim.
18. Het bestuur kan een dagelijks bestuur oprichten om de dagdagelijkse werking op te volgen.

19.4.2.4
1.

2.
3.

DELEGATIE
Het bestuur beslist als college. Dat betekent dat de helft van de raad aanwezig moet zijn bij het nemen
van een beslissing die de vereniging bindt. De goedkeuring gebeurt bij gewone meerderheid.
Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld in de beoordeling.
Om de beslissing uit te voeren, is de handtekening van de voorzitter of de ondervoorzitter en een ander
lid van de het bestuur vereist.
Het bestuur kan wel een aantal verantwoordelijkheden delegeren:
- Aan het dagelijks bestuur: thema’s van dagdagelijks belang, inclusief de opvolging van financies en
personeel.
- Aan de directeur: het uitvoeren van het personeelsbeleid, het ondertekenen van contracten van
leveranciers, contracten en overeenkomsten met personeel, betalingen van facturen en kostennota’s.

19.4.3 Dagelijks bestuur
19.4.3.1 SAMENSTELLING
1.
2.
3.

4.

Om de werking dagdagelijks op te volgen, kan het bestuur beslissen om een Dagelijks Bestuur in te
stellen.
Het dagelijks bestuur bestaat minstens uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de
penningmeester en de algemeen directeur.
Na elke verkiezing van de leden van het bestuur en dus ook bij elke functieverdeling wordt het
Dagelijks Bestuur opnieuw samengesteld. Indien noodzakelijk kan de samenstelling van het Dagelijks
Bestuur op elke vergadering van het bestuur gewijzigd worden.
Het Dagelijks Bestuur kan zich laten bijstaan door interne en externe deskundigen

19.4.3.2 TAAK
1.
2.

3.

4.

19.4.3.3
1.

k

Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden uit die het bestuur aan het DAGELIJKS BESTUUR
toevertrouwt.
Mogelijke bevoegdheden zijn:
- Opvolging dagdagelijkse werking
- Het personeelsbeleid
- De opvolging van het financieel beleid
- De klachten
Bij dringende zaken kan het dagelijks bestuur beslissingen nemen over zaken die tot de bevoegdheid
van het bestuur behoren. Op de eerstvolgende vergadering van het bestuur wordt hierover
verantwoording afgelegd.
Na elke vergadering brengt het dagelijks bestuur verslag uit op de eerstvolgende vergadering van het
bestuur.

WERKING
Het dagelijks bestuur maakt op de eerste vergadering na de nieuwe samenstelling afspraken over plaats
en momenten van vergaderen.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De Voorzitter nodigt de leden van het dagelijks bestuur uit en bepaalt, na samenspraak met de
algemeen directeur, de agenda.
Elk lid kan agendapunten aanbrengen, ook bij het begin van de vergadering.
De algemeen voorzitter zit de vergadering voor. Bij afwezigheid neemt de ondervoorzitter die taak over.
Het dagelijks bestuur handelt als college. Beslissingen van het dagelijks bestuur kunnen enkel genomen
worden als de helft van de leden aanwezig is.
De vergadering werkt naar een consensus toe. Bij stemming beschikt elk lid, uitgezonderd de directeur,
over 1 stem. Bij gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Van de beslissingen van de vergadering wordt een verslag opgemaakt.
Bij hoogdringendheid kan de voorzitter of de directeur overgaan tot een vergadering via digitale post.
Daarbij is een gewone meerderheid vereist om tot een beslissing te komen. Indien deze meerderheid
niet gehaald wordt, zal de voorzitter een vergadering beleggen waarbij de fysieke aanwezigheid wel
vereist is.

19.4.4 De bestuurder
De bestuurders zijn integer, beschikken over een grote verantwoordelijkheidszin en goed oordeelsvermogen.
Hij/zij zal zich loyaal gedragen en de vergaderingen van het bestuur zo veel mogelijk en actief bijwonen.
De bestuurder:
Dient het algemeen belang van KVG-Vorming vzw
Woont niet alleen de vergaderingen bij maar staat open voor taken die hem in samenspraak door het
bestuur wordt toebedacht.
Is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van de algemene vergadering, het beleid van de vzw, de
werking, de vrijwilligers en het personeel
Bezit over bestuurlijke kwaliteiten en bouwt expertise op
Is zich bewust van de doelstelling van de vzw en kent grondig de missie. Hij/zij draagt de waarden van
KVG-Vorming uit en promoot de vzw binnen zijn netwerk op een positieve manier.
Toont interesse voor alle aspecten van de brede werking van KVG-Vorming vzw
Gaat vertrouwelijk om met informatie.
Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid.
Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsstandpunten van de vzw.
Stelt zich kritisch op naar het persoonlijk functioneren maar ook naar de werking van het bestuur.
Heeft oog voor alternatieve financieringsvormen
Is vlot bereikbaar en staat open voor overleg.

19.4.5 De voorzitter
1.
2.
3.
4.

l

De voorzitter wordt aangesteld door de het bestuur.
De voorzitter wordt gekozen voor een periode van 2 jaar. Dit mandaat kan maximum 2 keer voor
dezelfde periode verlengd worden.
De voorzitter is bij voorkeur een persoon met een handicap of een persoon die als familielid nauw
betrokken is bij het dagelijks leven van een persoon met een handicap.
De voorzitter engageert zich om de volgende functiebeschrijving waar te maken:
- Hij/zij bewaakt de toepassing van de statuten en het intern reglement.
- Hij/zij roept de vergaderingen van de algemene Vergadering en het bestuur samen.
- In samenspraak met het bestuur (voor de algemene vergadering) en de directeur (voor het bestuur)
maakt hij/zij de agenda op en zorgt hij/zij voor de nodige voorbereidende stukken. Voor elke
vergadering wordt een timing opgemaakt.
- De voorzitter bewaakt de jaarplannen voor de agenda’s van de algemene vergadering en het
bestuur.
- Hij/zij zit de vergadering van de algemene vergadering en het bestuur voor. Bij afwezigheid zal een
vervanger de vergadering leiden. De voorzitter pleegt overleg met deze persoon zodat deze goed
voorbereid op zijn/haar tijdelijke taak.
- De voorzitter neemt zich voor om alle vergaderingen in alle collegialiteit maar ook met de nodige
structuur te laten verlopen.

-

-

De voorzitter zorgt ervoor dat alle leden van de algemene vergadering de kans krijgen om actief aan
de vergadering deel te nemen.
De voorzitter heeft een degelijke kennis van de regelgevingen waarbinnen de organisatie actief is.
Hij/zij volgt de werking in al zijn facetten inhoudelijk op. Hij pleegt regelmatig overleg met de
directeur. Daarbij wordt ook besproken in hoeverre de organisatie mensen bereikt die verschillen
van leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en geslacht.
Hij/zij toont interesse voor het sociaal beleid ten aanzien van personen met een handicap.
De voorzitter is de spreekbuis van de organisatie en vertegenwoordigt, in overleg met de andere
bestuurders en de directeur, de organisatie naar buiten uit.
De voorzitter is het aanspreekpunt voor iedereen die bij KVG-Vorming vzw betrokken is.
De voorzitter kan zich op elk moment laten bijstaan door de directeur, de leden van het Dagelijks
Bestuur, de leden van het bestuur, de vrijwilligers en de professionele medewerkers van KVGVorming vzw.

19.4.6 De secretaris
De secretaris staat de voorzitter bij in de uitvoering van het beleid van de vzw. Hij/zij:
Maakt verslagen van de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering en zorgt voor de
verspreiding ervan.
Hij/zij waakt over een goede openbaarheid van bestuur. Hij/zij bewaakt de procedurele gang van zaken
binnen het bestuur en de vzw.
Staat directie en voorzitter bij in het inhoudelijke beleid van de werking van KVG Vorming vzw.
Volgt de verslaggeving ten aanzien van de subsidiërende instanties mee op.
Is mee verantwoordelijk voor het regelen van juridische zaken en verzekeringen.

19.4.7 De penningmeester
Van de penningmeester wordt verwacht dat hij/zij waakt over de gezonde financiële toestand van de vzw en alle
acties die daartoe moeten leiden. Hij/zij:
Heeft affiniteit met het beheer van gelden
Bewaakt de begroting en de meerjarenbegroting
Volgt de besteding van de budgetten op
Ondersteunt directie en voorzitter bij het financiële beleid van KVG Vorming vzw.
Volgt de financiële verslaggeving ten aanzien van de subsidiërende instanties op

19.4.8 De directie
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

m

De directeur wordt benoemd door het bestuur. Hij/zij heeft de dagdagelijkse leiding.
De directeur woont de vergaderingen van het bestuur en de Algemene Vergadering, met raadgevende
stem.
De directeur is belast met de voorbereiding van de beslissingen van de het bestuur, onder toezicht van
de voorzitter. Hij/zij zorgt voor die inlichtingen en voorstellen die nuttig zijn bij de bespreking van de
agenda van de raad.
De directeur voert de beslissingen van het bestuur en de Algemene Vergadering uit. Hij/zij legt daar
regelmatig verantwoording over af. Daarbij komt ook aan bod in hoeverre KVG-Vorming personen van
een verschillende etnisch-culturele achtergrond, verschillend geslachten en verschillende leeftijd kansen
krijgen binnen de werking.
De directeur pleegt regelmatig overleg met de voorzitter.
Neemt initiatieven binnen het kader van de KVG-beginselen
De directeur kan specifieke taken, onder zijn/haar bevoegdheden delegeren aan één of meerdere
personeelsleden.
De directeur is belast met de leiding en motivering van het personeel.
De directeur wordt het aangesteld als gevolmachtigd beheerder met volgende bevoegdheden: afsluiten
personeelscontracten, uitvoeren van betalingen, afsluiten van contracten met leveranciers,

vertegenwoordiging binnen en buiten de sector, aangaan van samenwerkingscontracten met andere
organisaties. Hij/zij doet dit in samenspraak met het bestuur en brengt verslag uit van uitgevoerde
taken.
10. De directeur engageert zich om de toekomst van de vereniging en de vrijetijdszorgorganisaties te
garanderen. Hij/zij waakt over de uitvoering van de beleidsplannen.
11. Stimuleert een goede samenwerking tussen de verschillende deeltakken van KVG-Vorming vzw en de
andere werkingen van de KVG-groep.
12. Toont interesse voor het sociaal beleid ten aanzien van mensen met een handicap.
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