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Uitdagend maar boeiend
 

Als beweging blijven we geïnspireerd door ons ideaal van een inclusieve, solidaire, rechtvaardige en 
duurzame samenleving. We pakken met vereende krachten maatschappelijke uitdagingen aan en zoeken 
naar antwoorden. We luisteren actief naar de verhalen van mensen, nemen samen verantwoordelijkheid op, 
versterken verbondenheid en brengen mensen in beweging. Samen maken we de wereld van morgen. [uit 
meerjarenplan 2022-2026 ‘Voor een sterk netwerk’]

Vanuit deze missie en met respect voor de historisch gegroeide eigenheid van de regio’s Gent-Eeklo en 
Zuid-Oost-Vlaanderen werd in 2021 een nieuw regionaal beleidsplan 2021-2025 van beweging.net Midden-
Vlaanderen goedgekeurd.

Het bestaat uit vier strategische en 23 daaraan gelinkte operationele doelstellingen. 

De vier strategische doelstellingen zijn:

1. We werken met vrijwilligers. 
Het basiswerk wordt gedragen door vrijwilligers. Zij zijn het fundament van beweging.net.

2. We hebben impact op mens en samenleving. 
We brengen belangrijke thema’s op het publieke forum. Hiervoor werken we (structureel) 
samen met verbonden mandatarissen en sociaal geëngageerde mensen.

3. We werken netwerk-gedreven. 
We versterken het (interne en externe) netwerk door verbinding tussen (partner)
organisaties te faciliteren en door (partner)organisaties aan te zetten om 
een bepaald eigenaarschap op te nemen vanuit hun eigen sterkte.

4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). 
We geven MVO en duurzaamheid een plaats en een forum bij vrijwilligers, stakeholders 
(belanghebbenden) en in de eigen organisatie, dankzij toegenomen kennis en vaardigheden.

 
De operationele doelstellingen geven aan wat we willen bereiken. De concrete initiatieven uit het jaaractieplan 
vertellen ons de modaliteiten tot realisatie.

Inhoudelijk profileren we ons met beweging.net MVL vooral op het buurtgevoel, op welzijn en op duurzaamheid. 

De voorbije twee jaren hebben we in de regio Midden-Vlaanderen meer dan 100 wijken en buurten bezocht 
met de ijsjeskar of de buurtbar. Het bracht niet alleen mensen samen, maar het leverde ook een schat aan 
informatie op voor de verbonden mandatarissen van beweging.net die met de buurt in dialoog konden gaan.

Opvallendste aandachtspunten waren de nood aan persoonlijke ontmoetingen, de inrichting van de publieke 
ruimte en verkeersveiligheid.

Op vlak van welzijn organiseren we het komende werkjaar samen met meerdere partnerorganisaties een 
aantal infosessies over ‘Vroegtijdige zorgplanning in al haar facetten’ onder het motto ‘Ouder worden in 
de gemeente’. We starten met twee pilootprojecten in het najaar 2022, gevolgd door enkele sessies in het 
voorjaar 2023. We houden de optie open om de jaren daarop een vervolg te breien.

Maar dé klemtoon voor 2022-2023 ligt ongetwijfeld op duurzaamheid en meer bepaald op rationeel 
waterverbruik met de niet-mis-te-verstane sensibiliseringscampagne #elkedruppeltelt. 

Want Vlaanderen kampt met ernstige waterschaarste. Wereldwijd zijn er zelfs maar 22 landen met een 
hogere waterstressindex, een indicatie dat de behoefte aan water groter is dan de beschikbaarheid ervan. 
Dat is vooral toe te schrijven aan de hoge bevolkingsdichtheid van onze regio. Ook de vele bedrijven en de 
intensieve landbouw hebben heel wat water nodig. “Je zou het misschien niet verwachten, maar per inwoner 
hebben we in Vlaanderen minder water dan bijvoorbeeld Spanje of Portugal”, zegt hydroloog Patrick Willems 
van de KU Leuven.

Daarom lijkt het ons zeer zinvol om dit werkjaar in te zetten op ‘rationeel waterverbruik’.
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Met het thema ‘water’ kunnen we bovendien als burger, vrijwilliger en bewegingspunt onmiddellijk zelf aan 
de slag gaan!

Er is vooreerst de actie ‘Poetsen zonder spoelen’ waarbij we zoveel mogelijk mensen aanzetten om minstens 
tweemaal per dag stil te staan bij rationeel waterverbruik.

Met de actie ‘Laat u niet flessen’ gaan we op tournee met de waterbar om het brede publiek te overtuigen van 
de economische en ecologische voordelen van kraantjeswater boven flessenwater.

Op een Salon de Kade met prof. Patrick Willems, wordt de waterproblematiek in zijn ruime context geduid. 
Tijdens de impactweek rond duurzaamheid staan alle projectbezoeken in het teken van water. En ten slotte 
komt er een digitale nieuwsflash voor verbonden mandatarissen van beweging.net met suggesties en goede 
voorbeelden voor de lokale overheid voor een toekomstgericht rationeel waterbeleid. 

Maar daarnaast zijn er ook nog heel wat andere initiatieven die op vraag van en/of samen met de 
partnerorganisaties worden uitgerold. Denken we onder meer aan de vrijwilligersavonden, Car Free Workday, 
de actie ‘Plant een boom’, projecten rond bewonersparticipatie ‘Wij de Wijk’, info- en vormingssessies, 
filmavonden, Rerum Novarum, Dwars door het groene Gent, netwerkevents … 

En stilaan richten we ons vizier al op 2024. Normaal in juni, maar wellicht in mei 2024 zijn er Vlaamse, federale 
en Europese verkiezingen.

Enkele maanden later, op zondag 13 oktober 2024, vinden de gemeente- en provincieraadsverkiezingen 
plaats. Vooral de gemeenteraadsverkiezingen - onze meest natuurlijke habitat dicht bij de mensen - vragen 
onze bijzondere aandacht. Er is niet alleen de fusiekoorts die in heel wat gemeenten leeft en die tegen eind 
2023 moet beslecht worden. Er is ook het nieuwe decreet lokaal bestuur met onder meer de afschaffing van 
de stemplicht, het voorrecht van de grootste partij om het initiatief te nemen voor het vormen van een coalitie, 
en wie van de coalitie de meeste stemmen haalt, wordt burgemeester.

Er staat ons dus opnieuw een boeiend jaar met veel uitdagingen te wachten. Laten we er samen onze 
schouders onder zetten.

Belangrijke voetnoot

Hoewel het wereldwijd een belangrijk item is, beseffen we heel goed dat rationeel waterverbruik wellicht niet voor iedereen 

de grootste kopzorg zal zijn. Kan ik mij nog verwarmen deze winter? Haal ik financieel nog het einde van de maand? 

Zullen mijn kinderen/kleinkinderen voldoende kwalitatief onderwijs krijgen? Of, wat met de oorlog in Oekraïne? Hoe 

evolueert de klimaatopwarming? Het zijn zeer terechte bezorgdheden die ons als beweging.net MVL ook sterk beroeren. 

Maar we dienden een keuze te maken.

 
 
 
 
 
 

Mario Pauwels

Gedelegeerd bestuurder beweging.net Midden-Vlaanderen
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DWARS DOOR HET GROENE GENT



JAP MVL 2022 - 2023     8

We werken  
met vrijwilligers
Actie 
‘Poetsen zonder spoelen’ 
Wat?
• De tandenborstel staat symbool voor rationeel waterverbruik. 

• Vrijwilligers en lezers van B.magazine krijgen een bondige 
en onderbouwde uitleg over rationeel waterverbruik 
op lokale netwerkmomenten en in B.magazine. 
Bovendien is het ook goed voor de tandhygiëne.

• Vrijwilligers en lezers van B.magazine die zich engageren om 
gedurende 1 week de test te doen om hun tanden te poetsen 
zonder spoelen, ontvangen een duurzame tandenborstel.

• Deze actie wordt - in samenwerking met Familiehulp vzw - 
verfijnd voor hun medewerkers en klanten.

Waarom?
• Op een laagdrempelige manier het belang van 

rationeel waterverbruik in de kijker zetten.

• Een aangename kant-en-klare actie aanbieden aan de 
vrijwilligers. Dit geldt voor elke vorm van bewegingswerk.

• Duidelijk maken dat rationeel waterverbruik een besparing 
is en een positieve impact heeft op milieu en gezondheid.

Indicatoren 
balanced  
scorecard
• 500 lezers van B.magazine gaan een engagement 

aan en ontvangen een tandenborstel.

• Het belang van rationeel waterverbruik 
wordt op lokale netwerkmomenten en 
in B.magazine in de kijker gezet. 

• Minstens 300 vrijwilligers van het 
netwerk gaan een engagement aan 
en ontvangen een tandenborstel.

 » Strategische doelstellingen 1 + 3
 » Operationele doelstellingen 1.2 + 3.1

Strategische doelstelling 1
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“ Per dag verbruikt 1 persoon ongeveer 96 liter water, wat 
enorm veel is. 36 % van dat verbruik gaat naar bad, douche 
en goot. Daar kunnen we samen iets aan doen.

Met de actie ‘Poetsen zonder spoelen’ vragen we u om minstens 2 maal per dag stil te staan bij rationeel waterverbruik.
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Actie  
‘Laat u niet flessen’ 
Wat?
• Het brede publiek met de waterbar laten ervaren 

dat er geen smaak- en kwaliteitsverschil is 
tussen flessenwater en kraantjeswater.

• Mensen aanspreken op interessante locaties 
waar al publiek aanwezig is (scholen, 
evenementen, opendeurdagen, winkels, ...).

Waarom?
• Het brede publiek duidelijk maken dat kraantjeswater 

economisch en ecologisch interessanter is dan flessenwater.

• Een aangename kant-en-klare actie aanbieden aan de 
vrijwilligers. Dit geldt voor elke vorm van bewegingswerk.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De waterbar staat in de kijker 

op de wereldwaterdag.

• Er zijn minstens 3 acties met 
de waterbar per zone.

• Ook de regio staat in voor 2 
acties met de waterbar.

 » Strategische doelstellingen 1 + 4
 » Operationele doelstellingen 1.2  + 4.2

“ Een gemiddelde Belg 
drinkt 148 liter flessenwater 
per jaar. Hiermee zijn 
we de vierde grootste 
flessenwaterdrinkers ter wereld.
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Met de actie ‘Laat u niet flessen’ laten we 
ervaren dat kraantjeswater even lekker is 

als flessenwater. We geven meteen ook 
een woordje uitleg over de economische en 
ecologische voordelen van kraantjeswater. 
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Actie 
‘Plant een boom’  
met lagere scholen 
Wat?
• Vrijwilligers organiseren in hun gemeente een 

boomplantactie i.s.m. lokale scholen. Ze worden 
hierin ten volle ondersteund vanuit de regio.

• Leerlingen aanzetten om op school en in hun 
gezin in gesprek te gaan over het belang van 
bomen voor propere lucht en het klimaat.

• De campagne start in de periode van de week 
van het bos (09.10 - 16.10.2022).

Waarom?
• Onze beleidslijn aanhouden m.b.t. duurzaamheid: 

campagnes ‘Airbezen’ (2017) en ‘Tournée 
Pédale’ (2019), Boomplantactie (2021).

• Leerlingen en hun gezinnen inspireren rond 
klimaat, gezonde lucht en duurzaamheid.

• Een aangename kant-en-klare actie aanbieden aan de 
vrijwilligers. Dit geldt voor elke vorm van bewegingswerk.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De actie vindt plaats in minstens 

3 lagere scholen per zone.

 » Strategische doelstellingen 1 + 4
 » Operationele doelstellingen 1.2  + 4.4

500 boompjes aan de man/vrouw brengen op een 
zaterdagvoormiddag in volle coronaperiode. Een 

uitdaging die beweging.net Geraardsbergen aanging 
samen met Natuurpunt Boven-Dender. Een succesvolle 

samenwerking die zeker vraagt om meer. [06.03.2021]
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“ In 2021 verdeelden de bewegingspunten van Midden-
Vlaanderen in totaal 6 811 boompjes. In het najaar van 
2022 mikken we op een nieuw doelpubliek, met name 
de leerlingen van de lagere scholen en hun ouders.

In Waarschoot mochten de inwoners een boompje afhalen bij Sylva. Van Bernadette De Wispelaere (voorzitter) en Hans Baetslé 
(penningmeester) van beweging.net Waarschoot kregen ze er een deugddoende en enthousiaste glimlach bij. [20.11.2021]
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Actie 
‘Boodschap Hemelvaart’ 
Wat?
• Vrijwilligers verspreiden de Rerum Novarum-boodschap  

in hun gemeente d.m.v. een vetplantje met bijhorend 
potje met de boodschap erop vermeld.

• Ook de regio verspreidt de RN-boodschap 
samen met minstens 1 partnerorganisatie.

• Met de regio wordt in het bijzonder 
gefocust op politie en brandweer.

Waarom?
• Onze waardering vanuit beweging.net uiten 

naar specifieke doelgroepen of sectoren met 
het oog op het uitbreiden van het netwerk.

• Een laagdrempelige en aangename actie 
aanbieden aan de vrijwilligers.

• De boodschap van Rerum Novarum op een 
sympathieke manier verspreiden.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minimaal 5 000 vetplantjes 

verspreiden in de regio.

• Minstens focussen op politie 
en brandweer als nieuwe 
organisaties of diensten.

• De pers halen.

 » Strategische doelstelling 1
 » Operationele doelstelling 1.3

“ #Superbedankt en ‘Jij verdient meer’ 
In 2022 vroegen ACV Puls en  
beweging.net MVL meer respect 
en loon naar werken voor het 
warenhuispersoneel. Daarnaast 
werden nog eens meer dan 7 000 
vetplantjes verdeeld met de boodschap 
#Superbedankt aan mensen die zich 
dagelijks inzetten voor anderen.
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Vakbondsafgevaardigde Muriel Vandenberghe en militant Kris Mosselmans van 
ACV Puls (midden op de foto) kregen de steun van Isabelle Heyndrickx, schepen 
van de stad Gent, om het personeel van de Carrefour in Sint-Denijs-Westrem een 

hart onder de riem te steken met de boodschap ‘Jij verdient meer’. [23.05.2022]

Het personeel van AD Delhaize Deinze was aangenaam verrast met de actie #Superbedankt 
van beweging.net Petegem. Naast het personeel op de foto v.l.n.r. Marc De Schrijver 

(penningmeester), Elsy Herman (voorzitter) en John De Vlieger (secretaris). [23.05.2022]
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Vrijwilligersavonden 
‘Tussen zussen’ 
Wat?
• Elk jaar worden een vijftal vrijwilligersavonden 

georganiseerd in MVL (3 in Gent-Eeklo en 2 in ZOVL). 

• Een culturele voorstelling gekoppeld aan een 
netwerkmoment tijdens de receptie.

• De genodigden zijn o.m. vrijwilligers, het netwerk 
en daarnaast is ook een deel voorbehouden 
voor (potentiële) klanten van vdk bank.

• Dit jaar zijn er vijf avonden met ‘Tussen zussen’ 
en dit telkens met aanvang om 20.00 uur:

 » 08.11.2022 - Cultuurhuis Merelbeke in Merelbeke

 » 16.11.2022 - Cultuurcentrum Evergem in Sleidinge

 » 08.12.2022 - Leietheater in Deinze

 » 10.01.2023 - GC De Volkskring in Lede

 » 17.01.2023 - CC De Woeker in Oudenaarde

• Naargelang de zaalcapaciteit krijgen ook anderen 
de kans om in te schrijven via de website. 
Zij worden per loting geselecteerd.

• De vouchers worden digitaal toegestuurd.

Waarom?
• Vrijwilligers bedanken voor hun inzet en engagement.

• Een alternatieve invulling van de dag van de 
vrijwilliger (05.12.2022) en de week van de 
vrijwilliger (25.02 tem 05.03.2023).

• Uitvoering geven aan de 
samenwerkingsovereenkomst met vdk bank.

• Potentiële leads voor onder meer vdk bank creëren.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De voorstellingen vinden plaats.

• Minimaal 90 % van de zaalcapaciteit is benut.

 » Strategische doelstellingen 1 + 4
 » Operationele doelstellingen 1.4  + 4.2
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“ Met ‘Tussen zussen’ brengen Marleen Merckx en 
Anne-Mieke Ruyten een indringende voorstelling over de 
moeizame relatie tussen de zussen Isabel en Linda. Het is 
ongetwijfeld herkenbaar, grappig, ontroerend én verrassend.

Actrice Marleen Merckx (alom gekend als Simonneke uit Thuis) speelt de flamboyante 
kunstenares Isabel die valt op foute mannen. De Nederlandse actrice Anne-Mieke Ruyten 

vertolkt de rol van Linda, een moeder van 3 kinderen en gelukkig getrouwd met een tandarts.
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Lokale 
netwerkbijeenkomsten 
Wat?
• Bewegingspunten en/of -alternatieven brengen 

onder meer de partners van het netwerk samen.

• Door de grotere afwezigheid van onze partnerorganisaties 
ligt de focus steeds meer op andere organisaties, 
verenigingen en geëngageerde mensen.

• Het kan gaan om een ‘nieuwjaarstrefpunt’, een ‘dag van 
de interesse’, een ‘zomerbarbecue’, een ‘frietje-stek’, een 
‘groepsvergadering’, een ‘speeddate’, een ‘boekvoorstelling, …’.

Waarom?
• De verbondenheid van het netwerk op lokaal niveau koesteren.

• Uitwisseling van ideeën, acties, activiteiten van 
de verschillende (partner)organisaties.

• Eventueel tot gezamenlijke afspraken 
en samenwerking komen.

• Met lokale actoren zoeken naar eigentijdse 
activiteiten om mee naar de buurten te trekken.

Beweging.net Maldegem koos ervoor om de eigen vrijwilligers met partner uit te nodigen op 
een kaas- en wijnavond om het nieuwe jaaractieplan van beweging.net toe te lichten.

Freddy Lippens, secretaris en manusje-van-alles van beweging.net Maldegem stond niet alleen 
in voor de bediening van het kaasbuffet, maar ook voor de muzikale omkadering. [14.10.2021]
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“ Na twee seizoenen ‘COVID-ellende’ was er een grote 
behoefte om mekaar opnieuw fysiek te ontmoeten. 
Hopelijk kunnen we het nu zo houden.

Beweging.net Deinze 2.0 organiseerde een frietje-stek in zaal De 
Rekkelinge voor de vrijwilligers van beweging.net Deinze - Land 

van Nevele en de partnerorganisaties van het netwerk. Er werd 
gretig op ingegaan met ruim 150 deelnemers. [30.09.2021]

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• In 70 % van de gemeenten.

• Minstens 5 per zone.

 » Strategische doelstelling 1
 » Operationele doelstelling 1.4



JAP MVL 2022 - 2023     20

Actie 
‘Tournée Générale’ 
Wat?
• Een informele en gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

• Het jaaractieplan ter kennis geven en enkele 
initiatieven in vedette zetten.

• Vrijwilligers kunnen vrij binnen en buiten lopen 
waardoor de tijdsinvestering beperkt kan blijven.

• Data en plaatsen:

 » 19.09.2022 - Het Verdronken Eiland in Merendree: 18.30 - 20.30 uur 

 » 20.09.2022 - Museumcafé SMAK in Gent: 18.30 - 20.30 uur

 » 21.09.2022 - Kaffee Planchee in Zottegem: 18.30 - 20.30 uur

 » 22.09.2022 - Peloton Café in Oudenaarde: 18.30 - 20.30 uur

 » 24.09.2022 - De Planché in Waarschoot - 10.30 - 12.30 uur

Waarom?
• Op een laagdrempelige manier ontmoeting creëren tussen het 

Dagelijks Bestuur/Regiobestuur van beweging.net MVL,  
de medewerkers van ’t Kadehuis en de vrijwilligers. 

• De banden tussen de vrijwilligers en ’t Kadehuis aanhalen.

• Duiding geven bij de plannen uit het jaaractieplan 2022-2023.

• Vrijwilligers ontmoeten elkaar over de gemeentegrenzen heen.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Het jaaractieplan is op een vlotte en aantrekkelijke 

manier ter beschikking gesteld van de vrijwilligers.

• Er is één speerpunt uit het 
jaaractieplan in vedette gezet.

• Minstens 80 % van de gemeenten 
is vertegenwoordigd.

 » Strategische doelstelling 1
 » Operationele doelstelling 1.4

Jan Fiers, regiovoorzitter beweging.net ZOVL, 
verwelkomt de aanwezigen op Tournée Générale in 

café De Vrede in Denderleeuw. [15.09.2021]
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Hilde De Graeve en Koenraad De Ceuninck, regiovoorzitter en -ondervoorzitter 
van beweging.net Gent-Eeklo ontvingen samen met Mario Pauwels de deelnemers 

aan Tournée Générale in café De Scheve Zeven in Zomergem. [16.09.2021]

“ Maak kennis met de nieuwe campagne #elkedruppeltelt en 
ontmoet collega-vrijwilligers in een gemoedelijke en gezellige sfeer. 
Beweging.net MVL trakteert in vijf eigenzinnige cafés in de regio.
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We hebben impact op 
mens en samenleving
Korenlei-event 
Wat?
• Een netwerk-event voor potentiële beleidsmakers 

en verbonden (kandidaat-)mandatarissen.

• Nieuwe vrijwilligers laten proeven van het 
inhoudelijke verhaal van beweging.net.

• Nadere kennismaking met ’t Kadehuis en 
de medewerkers van de regio.

Waarom?
• Een bovenlokale/regionale ontmoetingsplaats 

creëren voor potentiële beleidsmakers en 
verbonden (kandidaat-) mandatarissen.

• (Verdere) kennismaking met het inhoudelijke 
verhaal van beweging.net.

• Potentiële beleidsmakers warm maken om vanuit 
de missie en visie van beweging.net aan politiek 
te doen en/of engagement op te nemen.

• Professionele medewerkers uit de Beweging in 
contact brengen met (potentiële) beleidsmakers.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minstens 30 deelnemers.

• Minstens 5 nieuwe gezichten.

• Met een inhoudelijke reflectie op de 
missie en de visie van beweging.net.

 » Strategische doelstelling 2
 » Operationele doelstelling 2.1

Strategische doelstelling 2

Reinout Van Zandycke, expert communicatie, wist het 
jonge publiek op het Korenlei-event in Gent bijzonder 

te boeien met zijn keynote over ‘Hoe succesvol 
communiceren in het digitale tijdperk’. [23.09.2021]
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“ Peter Wollaert, sociaal ondernemer, opiniemaker en trainer, daagt 
mensen en organisaties met concrete voorbeelden uit om zelf 
aan de slag te gaan met de duurzaamheidsdoelstellingen. Hij is 
de gastspreker op het volgende Korenlei-event op 15.09.2022.

Voor de catering stond Karel van ‘Aardig’ in 
omdat hij kiest voor de korte keten met producten 

recht van het veld. Daarmee sluit hij volledig 
aan bij onze visie op duurzaamheid.

Ruim 30 % van de aanwezigen op het Korenlei-event  
in september 2021 namen voor de eerste maal 
deel. We mogen hen zeker terug verwachten op 
het volgende event met Peter Wollaert.
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Met het vizier op 
13 oktober 2024 
Wat?
• Vorming voor de stafmedewerkers van beweging.net MVL  

over de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

• Oprichten van een werkgroep ‘Vizier op 2024’ met 
verbonden (kandidaat-)mandatarissen ter voorbereiding 
van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

• Verfijnen nationale octopusnota in een regionale basisnota:

 » Hoe verbonden (kandidaat-)mandatarissen 
inhoudelijk ondersteunen?

 » Welk engagement mag verwacht worden van 
verbonden (kandidaat-)mandatarissen?

• Ontmoetingen organiseren tussen verbonden 
(kandidaat-)mandatarissen en het brede publiek.

Waarom?
• Maatschappelijk geëngageerde mensen warm maken 

om een politiek engagement op te nemen, niet als 
generalist, maar om te focussen op specifieke thema’s.

• Een regiospecifieke invulling geven aan 
de octopusnota via de basisnota.

Beweging.net Deinze 2.0 stond in voor de organisatie van de speeddate met de 
verbonden mandatarissen van beweging.net in Deinze, het Land van Nevele. 

V.l.n.r. Bart Van Hyfte, Alexander Adams, Karen Steyaert, Ellen Ophalvens, Hans Martens. [01.06.2022]
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“ Nog amper 2 jaar te gaan tot 
de volgende gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De medewerkers krijgen inzicht in de 

Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

• De werkgroep komt 2 maal samen.

• De regionale basisnota is klaar en 
wordt ter goedkeuring voorgelegd 
op het Regiobestuur.

 » Strategische doelstelling 2
 » Operationele doelstelling 2.3

Tijdens de speeddate in zaal Souplex antwoordden burgemeester Jan Vermeulen (3de van links) 
en schepenen Rutger De Reu, Bart Van Thuyne en Marleen Vanlerberghe op de vele vragen van 

het publiek over Deinze, het Land van Nevele, een stad met toekomst. [01.06.2022]
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Treflunch voor 
beleidsmakers 
Wat?
• Een netwerk-event voor verbonden (kandidaat-)

mandatarissen en beleidsmakers, de leidinggevenden 
van de partnerorganisaties en de gemeentelijke 
voorzitters van beweging.net MVL.

• Met een interessante inhoudelijke insteek en een 
sfeerscheppend ontmoetingsmoment.

Waarom?
• De duurzame relaties tussen verbonden mandatarissen 

en de Beweging bevestigen en verstevigen.

• Het groepsgevoel onder de verbonden 
(kandidaat-)mandatarissen aanwakkeren.

• Leidinggevenden uit de Beweging in contact 
brengen met (potentiële) beleidsmakers.

• De visie van de Beweging op een bepaald 
thema toelichten/verduidelijken.

O.l.v. professor Herwig Reynaert gingen volksvertegenwoordigers Brecht Warnez en Kurt De 
Loor en burgemeester Gwendolyn Rutten in debat over de uitdagingen voor de lokale democratie 

op de treflunch voor beleidsmakers in Salons Valkenbulcke in Merendree. [30.04.2022]



27     JAP MVL 2022 - 2023

“ Worden lokale lijsten het 
nieuwe normaal bij de 
volgende gemeente- en 
provincieraadsverkiezingen?

Na het debat ging het er geanimeerd aan toe aan de tafels.

V.l.n.r. Koenraad de Ceuninck, ondervoorzitter beweging.net Gent-Eeklo en burgemeester van Maldegem | Gwendolyn Rutten, 
federaal volksvertegenwoordiger en burgemeester van Aarschot | Hilde De Graeve, voorzitter beweging.net Gent-Eeklo en 

schepen van Sociale zaken in Lievegem | Johan De Roo, voorzitter van het provinciaal politiek comité | Michaël Voordeckers, lid 
Dagelijks Bestuur beweging.net Gent-Eeklo en directeur vdk bank | Ann Demeulemeester, algemeen directeur Familiehulp vzw.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De treflunch vindt plaats..

• Minstens 100 aanwezigen.

 » Strategische doelstelling 2
 » Operationele doelstelling 2.3
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We werken netwerk-
gedreven
Ouder worden in de 
gemeente 
Wat?
• Infosessies in de gemeenten over vroegtijdige 

zorgplanning in al zijn facetten.

• Mensen voorbereiden op de verschillende 
stappen van het ouder worden.

• Samenwerking onderzoeken tussen beweging.net, CM, 
Familiehulp, OKRA en plaatselijke woonzorgcentra.

Waarom?
• Met het oog op zo lang mogelijk 

comfortabel thuis kunnen wonen.

• De troeven van de partnerorganisaties 
uitspelen voor de doelgroep.

• Om te anticiperen op onverwachte situaties 
eigen aan het ouder worden.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• 2 pilootprojecten in het najaar 2022.

• 3 sessies in het voorjaar 2023.

 » Strategische doelstelling 3
 » Operationele doelstelling 3.1

Strategische doelstelling 3
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“ Fysieke veranderingen bij het ouder worden vragen om bijzondere 
aandacht vanuit het beleid voor onder meer voorzieningen op 
loopafstand, rustpunten, zitgelegenheid, valpreventie, aanwezigheid 
van toiletten, veiligheid voor voetgangers en fietsers. 

Een interessante piste om mee 
te nemen op de infosessies over 
‘Ouder worden in de gemeente’ 
is het concept van de NOAH’s 
van Familiehulp vzw. Dit zijn 
kleinschalige dagverzorgingshuizen. 
Ze staan voor Nabijheid, Ontmoeting, 
Aandacht en Huiselijkheid.

Verbonden mandataris beweging.net  
en schepen van de stad Gent Isabelle 

Heyndrickx in overleg met de 15 
Gentse OKRA Trefpunten over het 

ouderenbeleid in de stad. [22.03.2022]



JAP MVL 2022 - 2023     30

B.magazine 
Wat?
• Een driemaandelijks magazine gericht op het 

CRM databestand van beweging.net MVL.

• Met inhoud gerelateerd aan thema’s, activiteiten, mensen 
en acties van beweging.net en het ruime netwerk.

• Met 1 themanummer rond de campagne #elkedruppeltelt

• Het aantal abonnees uitbreiden.

Waarom?
• Een band onderhouden met iedereen die op een of andere 

manier in contact is gekomen met beweging.net MVL.

• Een kanaal creëren om te communiceren over de 
regionale specificiteit van beweging.net MVL.

• Een inhoudelijk forum bieden aan verbonden 
mandatarissen, beleidsmakers en organisaties.

“ B.magazine is het driemaandelijks 
bewegingsblad van beweging.net MVL. 
Eind 2021 telde het 20.700 abonnees.Indicatoren 

balanced 
scorecard
• Verschijnt 4 maal per jaar.

• 500 lezers engageren zich voor 
de actie ‘Poetsen zonder spoelen’ 
en ontvangen een tandenborstel.

• 500 extra abonnees per jaar.

 » Strategische doelstelling 3
 » Operationele doelstelling 3.1

abonnementen b.magazine
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12

Vele mensen keken raar op toen ergens in mei op alle vdk bank-kantoren in Vlaanderen plots - op twee 

meter hoogte - een rode lijn verscheen. Waar was dat nu weer goed voor? Op de begeleidende affiche stond 

het antwoord afgedrukt. Die rode lijn verwijst naar de stijgende zeespiegel door de klimaatopwarming.EEN RODE LIJN VOOR HET KLIMAAT: VDK BANK OP DE BRES

‘De lijn’ duikt wel vaker op in ons land. Het is een actie 
van de beweging SO GET INFORMED. Bedoeling is de 
mensen te informeren over de oorzaken en gevolgen 
van de klimaatopwarming. En natuurlijk om mensen ook 
de volgende stap te laten zetten: zelf de handen uit de 
mouwen steken om de klimaatopwarming tegen te gaan.Van Antartica naar GentOp 9 mei was het dan zo ver. Een 90-tal mensen kwamen 

samen voor de klimaatavond van vdk bank. Koen Meirlaen 
van SO GET INFORMED beet de spits af. Hij bracht zijn 
ervaringen van op Antartica mee, waar hij als onderzoe-
ker enkele maanden op de Prinses Elisabethbasis heeft 
doorgebracht. Vlijmscherp bracht hij in beeld wat de 
oorzaken en gevolgen van de klimaatopwarming zijn. Dat 
klinkt als heel pessimistisch, maar zelf ziet hij dat anders. 
Doordat we zo goed weten wat de oorzaken zijn (het 
teveel aan broeikasgassen), kunnen we het probleem heel 
gericht aanpakken. Veruit de grootste impact hebben de 
fossiele brandstoffen. 
Het is dan ook evident dat daar heel veel aandacht naar 
toe moet gaan om die energiebronnen uit te faseren. Hij 
schetst de verschillende manieren om hieraan tegemoet 

te komen, van een CO2-taks tot een andere mobiliteit. Hij 
roept ook op om allemaal mee te doen aan de klimaat-
strijd. Met zijn ‘get involved’ roept hij op om acties op te 
zetten en die te delen met heel Vlaanderen. Groene energie

John Vandaele, als tweede spreker, sloot daar naadloos 
bij aan. Hij startte samen met zijn kompanen de energie-
coöperatie Energent. Ze zetten zich in om gezinnen en 
zelfs hele wijken in Gent te begeleiden om hun huizen 
energiezuiniger te maken. Ook stimuleren en faciliteren 
ze het plaatsen van zonnepanelen. Ze merken heel sterk 
dat investeren in een duurzame energietoekomst sociaal 
bepaald is. In de armere wijken van Gent liggen er zeer 
weinig zonnepanelen. Ook dit sociale aspect van de 
klimaatcrisis moet aangepakt worden. De stelling van John 
was dat niemand dit alleen zal kunnen. Dat we allemaal aan 
hetzelfde zeel moeten trekken. Vanuit het middenveld en 
burgerinitiatieven kan er heel wat op touw gezet worden, 
maar de overheden en de bedrijven moeten meedoen.Consequente bank

Wouter Van Besien gaf inzicht in hoe vdk bank de handen 
uit de mouwen steekt. De uitstoot door de eigen werking 
van de bank wordt drastisch aangepakt. Uit een analyse 
van de rechtstreekse uitstoot door vdk bank is gebleken, 
dat de hoofdzetel en het wagenpark de grootste uitstoters 
zijn. De bank heeft ondertussen beslist om de hoofdzetel 
te verbouwen en zo de uitstoot drastisch te verminderen. In 
verband met het wagenpark zal er gestreefd worden naar 
minder verplaatsingen en zal er systematisch overgestapt 
worden op elektrische wagens. Maar nog belangrijker 
voor een bank zijn de investeringen die ze doet in andere 
bedrijven. Dat heeft nog meer impact op CO2-uitstoot 
dan de eigen werking. En ook daar is vdk bank duidelijk 
en consequent: de bank investeert niet in bedrijven die 
fossiele brandstoffen ontginnen of die energie maken uit 
fossiele brandstoffen. Zo trekt vdk bank haar eigen rode 
lijn voor het klimaat.

vdk bank

Gent X  P602 404

beweging.net Midden-Vlaanderen
Adres afzender: Korenlei 20, 9000 GENT

jaargang 7 - nr. 1 winter 2022 
Driemaandelijks magazine

Buurtgevoel van Vlaanderen
De buurtbar komt naar je toe! 

Pagina 8

Salon de Kade
Bruno De Wever over het streven 

naar een eigen natie

Pagina 4

vdk bank inspireert
Op zoek naar geld om  

de wereld te redden

Pagina 14
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Rerum Croissarum 
Wat?
• Met een koffie en croissant duidelijk maken aan de 

medewerkers van de partnerorganisaties dat beweging.net  
en de partnerorganisaties één netwerk vormen.

• Het momentum van Rerum Novarum aangrijpen 
om de netwerkgedachte levendig te houden.

Waarom?
• Het feest van Rerum Novarum onder de 

aandacht brengen/houden.

• Beweging.net en zijn netwerk kenbaar maken.

• Informele contacten creëren tussen de medewerkers 
van ’t Kadehuis en die van de partnerorganisaties.

Stafmedewerker Nancy Vereecke en stagiaire Antje Leeuws vergastten de personeelsleden 
van ACV Oost-Vlaanderen met een kop koffie en een croissant. [10.05.2022]
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“ In de week van 10 tot 13 mei 2022 werden 500 
croissants uitgedeeld aan de collega’s van vdk bank,  
ACV Oost-Vlaanderen, Familiehulp regio Gent, Aalst  
en Oudenaarde, SHM Volkshaard en de 
Christelijke Mutualiteit. Door de invoering van 
het telewerk werden wel iets minder collega’s 
bereikt dan voor de corona-pandemie.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minimaal 5 partnerorganisaties 

zijn betrokken.

• De partnerorganisaties promoten 
de actie in de eigen organisatie 
bij hun medewerkers.

 » Strategische doelstelling 3
 » Operationele doelstelling 3.2

Jan Fiers, regiovoorzitter beweging.net ZOVL en stafmedewerker 
Koen Browaeys stonden in voor de verdeling van de croissants 

bij onder meer de CM-personeelsleden in Aalst [12.05.2022].



JAP MVL 2022 - 2023     34

RENO 23 
Wat?
• Vanuit beweging.net en het netwerk van beweging.net 

een inhoudelijk statement maken naar de buitenwereld 
toe a.d.h.v. een symbolische actie of spreker.

• Ontmoeting van vrijwilligers en mensen uit het 
interne en externe netwerk van beweging.net.

Waarom?
• Herdenken van de encycliek Rerum Novarum 

via een hedendaagse insteek.

• Beweging.net presenteren naar de buitenwereld toe.

• De banden binnen het interne en met 
het externe netwerk aanhalen.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Een inhoudelijk statement maken.

• De symbolische actie vindt plaats.

• De pers halen.

• De partnerorganisaties promoten 
de actie in de eigen organisatie 
bij hun medewerkers.

 » Strategische doelstelling 3
 » Operationele doelstelling 3.2

Denderleeuw was gastgemeente voor RENO 22 in ZOVL. 
Beweging.net Denderleeuw zorgde voor een gevarieerd 

programma met twee Denderwandelingen, een tuinconcert, 
de lancering van de nationale campagne ‘We doen er iets aan’, 

een Rerum Novarumtoespraak door  Europees parlementslid 
Cindy Franssen en een uitgebreide receptie. [25.05.2022]
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Symbolisch evoceerden 10 levensgrote foto’s van mensen aan de Leieoever op de Korenlei in Gent dat het water 
voor velen ‘aan de lippen staat’. Beweging.net MVL vindt dat niet alleen de overheid hierin haar verantwoordelijkheid 

moet opnemen. Ze onderstreept meteen ook dat de dagelijkse inzet van heel wat mensen - zowel professioneel als 
vrijwillig - een niet te onderschatten duwtje in de rug kan betekenen voor zij die het moeilijk hebben. [26.05.2022]

Gastspreker Vincent Van Peteghem, 
federaal vice-eerste minister en minister van 

financiën, deelde die bezorgdheid. In zijn 
Rerum Novarumtoespraak in De Abt in Gent 

benadrukte hij het belang van het behoud van 
koopkracht voor de mensen en van rechtvaardige 

fiscaliteit. De juiste fiscale lasten moeten 
op de juiste schouders terechtkomen.

“ Een duwtje in de rug voor wie het water aan de lippen staat  
in deze onzekere en vooral prijzige tijden.
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Duurzaamheidstraject 
met en op vraag van 
Familiehulp vzw 
Wat?
• De campagne #elkedruppeltelt wordt mee ontwikkeld, 

vormgegeven en uitgedragen met Familiehulp vzw waarbij:

 » de focus ligt op het sensibiliseren van de medewerkers;

 » de actie ‘Poetsen zonder spoelen’ van beweging.net MVL 
een mooie inspiratiebron kan vormen voor Familiehulp vzw.

• De waterbar organiseren op de regionale bijeenkomsten en/
of vestigingen van Familiehulp vzw in Oost-Vlaanderen.

• 1 boomplantactie (pilootproject) als try-out in de 
Oost-Vlaamse regio met het oog op een eventuele 
uitgebreidere en grotere actie in de toekomst.

Waarom?
• Op vraag van Familiehulp vzw om mee acties uit te denken 

in het kader van de duurzaamheidsdoelstellingen.

• Familiehulp vzw faciliteren in het uitrollen 
van haar acties rond duurzaamheid.

“ Waar mogelijk en op vraag van de partnerorganisaties 
ondersteunen we hen bij de uitrol van het duurzaamheidsverhaal.
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Indicatoren 
balanced 
scorecard
• De campagne #elkedruppeltelt is samen 

met Familiehulp vzw ontwikkeld.

• De waterbar wordt georganiseerd op de 
regionale bijeenkomsten en/of vestigingen 
van Familiehulp vzw in Oost-Vlaanderen.

• Het proefproject met de 
boomplantactie vindt plaats..

 » Strategische doelstelling 3
 » Operationele doelstelling 3.4

Met Familiehulp vzw gaven we vorm aan de 
campagne #elkedruppeltelt in het kader van 

haar acties rond duurzaamheid. We rollen deze 
samen uit om de werking van Familiehulp vzw te 

verduurzamen. Op de foto v.l.n.r. Simon Smagghe, 
Hilde Debusseré (manager financieel en administratief 

beleid Familiehulp vzw), Stéphanie Bonnaeve 
(controller financieel en administratief beleid 

Familiehulp vzw) en Mario Pauwels [08.07.2022]
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Strategische doelstelling 4

Maatschappelijk 
verantwoord 
ondernemen 
Uitgangspunten
• De banden aanhalen tussen (potentiële) klanten, 

vrijwilligers, personeelsleden en onze MVO-partners.

• Ontmoeting creëren tussen maatschappelijk 
geëngageerde(n) (organisaties).

• Potentiële warme leads creëren.

• Het ethische, duurzame en lokale verhaal 
van vdk bank in de kijker zetten.

• Vanuit onze sterktes (i.c. werken met vrijwilligers, lokaal 
initiatieven nemen, enz.) service en dienstverlening aanbieden 
aan onze MVO-partners en in het bijzonder aan vdk bank.

• Vanuit een gemeenschappelijk afsprakenkader ‘reclame 
en sponsoring’ vdk bank mee in de markt zetten.

Wat?
• Samen regionale en lokale acties en initiatieven opzetten 

met én voor het netwerk en de vrijwilligers.

• ‘Reclame en sponsoring’: logovermelding op alle communicatie 
en communicatiekanalen, advertenties in eigen én externe 
publicaties, (potentiële) klanten, vrijwilligers en personeelsleden 
uitnodigen op regionale en lokale acties en initiatieven, enz.

• Netwerk-events organiseren.

• Via regionale en lokale acties en initiatieven 
het CRM-systeem proactief uitbouwen.

• Vormings- en infosessies aanbieden i.s.m.  
met vdk bank en/of lokale vdk bank-kantoren. 

 » Financiële geletterdheid.

 » Zorgvolmacht en erfrecht.

 » Phishing.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minimaal 2 netwerk-events.

• Minimaal 1 meet & greet.

• Minimaal 70 % van de zaalcapaciteit 
op onze activiteiten.

• Minimaal 15 vormings- en infosessies.
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Een initiatief van beweging.net MVL i.s.m. CM-Teleblok, 
Jong ACV, vdk bank, de Historische Huizen Gent en 
apotheek Nys in de Veldstraat. 800 studenten konden 
een gratis deo afhalen om hun examenstress weg te 
masseren. 10 % daarvan mag gecontacteerd worden door 
de meewerkende partners om lid of klant te worden.

Michiel De Smet van de Ellen MacArthur Foundation 
heeft een missie: circulaire economie tot norm maken. 
Beweging.net MVL en vdk bank brachten een kleine 
groep beleidsmakers, academici en personeelsleden 
rond de tafel om naar zijn verhaal te luisteren en om 
daarna ideeën uit te wisselen en van elkaar te leren.

De leerlingen uit het 5e jaar verkoop van 
Portus Berkenboom uit Sint-Niklaas gingen 

enthousiast aan de slag met hun smartphone 
tijdens de praktijkles financiële geletterdheid, 

gegeven door Carlos Vandaele van vdk bank. 

Studentenactie  
‘Laat het blokbeest in je los’ [03.05.2022]

Meet & greet  
met Michiel De Smet [10.02.2022]

Vorming ‘Financiële 
geletterdheid’ [09.05.2022]

“ We geven MVO, duurzaamheid en in het bijzonder vdk bank een 
plaats en een forum bij vrijwilligers, stakeholders en onze organisatie.
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Ter gelegenheid van de opening van het Festival 
van Vlaanderen nam beweging.net MVL  
klanten van vdk-kantoor Gent Centrum 

mee op sleeptouw naar verschillende 
muzikale optredens van OdeGand.

Midden op de foto Leen Van den Neste, voorzitter 
van het directiecomité van vdk bank, en haar 
echtgenoot en Chantal Pauwels, echtgenote 

van Louis Vervloet, voorzitter vdk bank.

Beweging.net MVL organiseert zowel voor vdk bank als 
voor DVV verzekeringen netwerk-events in het kader 
van kennisdeling met missiegedreven organisaties en 
bedrijven. Het event over bestuurdersaansprakelijkheid 
vond plaats op een toplocatie: de panoramazaal 
van de gerenoveerde Boekentoren van Gent. 

Met de personeelsactie bedanken we 
samen met vdk bank de meer dan 2 000 

personeelsleden van de partnerorganisaties 
voor hun inzet en engagement binnen de 
Beweging. Allen kregen ze een shampoo 
bar. Een ecologisch, duurzaam én lokaal 
product. Op de foto WSM-collega’s Klaar 

Degroote en Hannelore Hillesum. 

Netwerk-event over 
bestuurdersaansprakelijkheid [29.06.2022]

Netwerk-event  
’t Kadehuis bruist [18.09.2021]

Personeelsactie [22.06.2022]
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Car Free Workday [22.09.2021]

Alle partnerorganisaties van het netwerk van beweging.net  
voeren duurzame mobiliteit hoog in het vaandel. Met 
Car Free Workday zetten we de medewerkers van het 

netwerk op en rond De Poel aan om zich op een duurzame, 
milieuvriendelijke wijze te verplaatsen. De Fietsambassade 

stond in voor gratis fietsonderhoud en registratie.

Ondanks de moeilijke Covid-perikelen namen toch net geen 2 000 
kleuters deel aan de tweejaarlijkse schilderwedstrijd van  

beweging.net MVL voor de 3de kleuterklassen van het vrij onderwijs.

Directrice Gonda Lootens van de Vrije Basisschool 
in Beke (Lievegem) met haar fiere kleuters.

Schilderwedstrijd ‘Kleur je buurt’ [16.11.2021]

Op deze infosessie voor institutionele invorderaars werd een 
antwoord geformuleerd op de vraag hoe schulden anders en 

beter kunnen ingevorderd worden in de strijd tegen armoede.

V.l.n.r. Tom Guns, financieel directeur van het departement 
onderwijs van de stad Gent, en Sandra Rosvelds, directeur 

onderzoek en ontwikkeling bij beweging.net,  
in gesprek met Wouter Van Besien, coördinator 

ethisch en duurzaam bankieren bij vdk bank.

Infonamiddag ‘Ethisch invorderen’ [27.10.2021]
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Impactweek  
rond duurzaamheid 
Wat?
• Bezoeken organiseren aan projecten, initiatieven, 

organisaties en ondernemingen rond het thema water.

• Voor vrijwilligers van het netwerk en het brede publiek.

• Verschillende projecten, initiatieven, organisaties en 
ondernemingen rond het thema in de kijker zetten.

Waarom?
• Het belang en de opportuniteiten van rationeel en 

duurzaam omgaan met water onderstrepen.

• De verschillende aspecten van rationeel en 
duurzaam waterverbruik belichten.

• Mensen inspireren om mee te stappen in het verhaal 
van rationeel en duurzaam waterverbruik.

Bezoek aan Tomato Masters in Deinze tijdens de week van de circulaire economie. Het 
bedrijf telt 16 ha serres, waarin het tomaten kweekt op de meest ecologische wijze. Van het 

opgevangen regenwater gaat 20 % naar de buren van viskwekerij Omegabaars. Het voedselrijke 
afvalwater van de vissen vloeit terug als meststof voor de tomaten. [28.04.2022]
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“ Tijdens de impactweek rond duurzaamheid focusten 
we in 2022 op circulaire economie. In 2023 wordt de 
klemtoon gelegd op water en rationeel waterverbruik.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minstens 5 bezoeken.

• Minimaal 100 deelnemers.

• Minstens één bezoek en/of event dat 
kadert in de missie en visie van vdk bank.

 » Strategische doelstelling 4
 » Operationele doelstelling 4.1

‘Duurzaamheid tot in de kleinste vezel’ is de leuze van 
het Ronsese bedrijf Alsico. Zo’n 13 geïnteresseerden 

bezochten het bedrijf en leerden dat circulaire economie 
er geen loos begrip is. Deze producent van werkkledij 

maakt enkel wat echt nodig is. Op deze manier vermijdt 
hij grote stocks en dus onnodige verspilling. [26.04.22]
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Bewonersparticipatie 
‘Wij de Wijk’ 
Wat?
• Uitvoering geven aan de raamovereenkomst rond 

bewonersparticipatie voor de woonactor in de regio.

• Het concept wordt geactualiseerd.

• Het traject voldoet aan de criteria van de overeenkomst.

• Opportuniteiten creëren om nieuwe 
mensen en buurten te ontmoeten.

• De ‘go between’ zijn tussen de buurt en/of 
de lokale overheid en/of de woonactor.

Waarom?
• Facilitator zijn voor de woonactor.

• Buurtbetrokkenheid vergroten.

• De band versterken tussen de huurders en de woonactor.

• Een vernieuwde vorm van basiswerking realiseren.

Indicatoren 
balanced 
scorecard
• Minimum 3 per jaar

• Er vindt een buurtontmoetingsmoment 
plaats.

• Er is een opvolginitiatief in het 
kader van buurtgevoel.

 » Strategische doelstelling 4
 » Operationele doelstelling 3.1

“ Beweging.net MVL stelt graag 
zijn knowhow en ervaring 
in het samenbrengen van 
mensen en het vertalen van 
buurtuitdagingen naar het beleid 
toe, ter beschikking van derden. 
Elk jaar focussen we op minstens 
3 projecten in het kader van 
buurtparticipatie ‘Wij de Wijk’.
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In het kader van ‘Wij de Wijk’ organiseerde beweging.net Nevele een buurtbijeenkomst 
met de buurtbar in de Doornbosstraat in Hansbeke. Het liet de buurbewoners 

toe om in dialoog te gaan met de medewerkers van Volkshaard en met Marleen 
Vanlerberghe en Hans Martens (beiden naast de buurtbar), respectievelijk 

schepen en gemeenteraadslid van de stad Deinze. [05.06.2022]  

Peter Vermaercke, 
diensthoofd technische 

dienst, en Koen Van 
De Velde, diensthoofd 

sociale dienst, stonden 2 
uur lang ter beschikking 

van de inwoners van 
de Cardijnwijk in 

Aalter om technische 
en sociale vragen te 

beantwoorden tijdens 
een bijeenkomst van ‘Wij 

de Wijk’ [18.12.2019]
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Wat u nog  
niet zag

Het bandje ‘De Scheve Noot’ bracht een sfeervol tuinconcert 
achter de pastorie van Denderleeuw als opwarmer vóór en 

deel van de Rerum Novarumviering in Denderleeuw. 

Antje Leeuws van de Arteveldehogeschool 
richting Marketing en Communicatie kwam 
voor enkele maanden als stagiaire de ploeg 
versterken in ’t Kadehuis. Zij focuste vooral 

op social media en digitale communicatie.

Ruim 130 Gentenaars kwamen naar Hotel Den Briel voor een geanimeerde 
dialoog tussen Bart De Wever, burgemeester van Antwerpen, en de 

Gentse imam Khalid Benhaddou naar aanleiding van het boek ‘Botsen 
de beschavingen?’. Lisbeth Imbo was de moderator. Dit was een eerste 

en meteen succesvolle organisatie van beweging.net Gent 2.0. 

Brieljante Botsingen [09.05.2022]

Optreden De Scheve Noot op RENO 22 
in Denderleeuw [25.05.2022]

Stagiaire Antje Leeuws 
[22.02.2022 - 25.05.2022]

Omdat de kindernamiddag in Deinze met 
de prijsuitreiking van de schilderwedstrijd 

voor de derde kleuterklassen van het vrij 
onderwijs niet kon plaatsvinden omwille 
van de Covid-maatregelen, werden er 3 

optredens van Urkie & Purkie verloot onder de 
deelnemende scholen. VBS De Schakel van 

Sint-Laureins was een van de gelukkigen.

3 kindervoorstellingen  met 
Urkie & Purkie [15.05.2022]
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3 159 individuele personen namen deel aan de grootschalige enquête van 
beweging.net MVL over het buurtgevoel in Vlaanderen. Terzelfdertijd kon 
men ook als buurt een motivatiebrief insturen waarom de eigen buurt als 

beste buurt kon verkozen worden. De wijk Zomerwee uit Sint-Amandsberg 
kwam als winnaar uit de bus en kreeg een prachtig buurtfeest aangeboden 

van beweging.net MVL, vdk bank, CM Gezonde Buurt en Het Nieuwsblad.

Buurtfeest Zomerwee [02.07.2022]

Belevingsstage AZ Sint-Lucas 
[21.06.2022]

V.l.n.r. Cindy Franssen, Europees parlementslid, 
Maaike De Rudder, Vlaams parlementslid en 

burgemeester van Sint-Gillis-Waas, Vincent Van 
Peteghem, vice-eerste minister en minister van 

financiën en Filip Van Laecke, cd&v-fractieleider 
van de provincieraad Oost-Vlaanderen, op 

belevingsstage in AZ Sint-Lucas in Gent. Na 
enkele uren meedraaien met het verpleegkundig 

team gingen ze in dialoog met de directie en 
de syndicale delegatie van ACV Puls over de 

grote uitdagingen in de ziekenhuissector. 

Vrijwilligers van beweging.net MVL trokken naar 50 wijken en 
buurten met de buurtbar. Er werd gevraagd aan de inwoners 

om een score te geven aan hun buurt en om die score ook 
te motiveren. Dit leverde veelal interessante suggesties op 

voor verbonden mandatarissen van beweging.net om mee te 
nemen naar de gemeenteraad en/of het schepencollege. 

De buurtbar op 50 locaties 
[januari - september 2022]

Beweging.net Gent 2.0 is een proeflabo 
voor geëngageerde Gentenaars die vanuit 
de missie en de visie van de Beweging een 

antwoord willen bieden op de maatschappelijke 
uitdagingen van de stad van morgen. 

Beweging.net Gent 2.0 [22.08.2022]
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Activiteitenkalender 2022-2023
Juli-Augustus 2022

Datum Tijdstip Activiteit

ma 11.07.22 t/m zo 31.07.22 Collectieve sluiting

za 02.07.22 t/m zo 28.08.22 Wandelzoektocht Pasar vzw regio Gent-Eeklo

September 2022

do 01.09.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

ma 05.09.22 10.00 uur Tweedaagse personeelsleden

di 06.09.22 09.00 uur Tweedaagse personeelsleden

do 15.09.22 18.00 uur Korenlei-event met Peter Wollaert

vr 16.09.22 12.00 uur Dagelijks Bestuur

za 17.09.22 20.00 uur Netwerk-event ‘’t Kadehuis bruist’ i.s.m. vdk bank

ma 19.09.22 18.30 uur Tournée Générale - Het Verdronken Eiland | Merendree

di 20.09.22 07.30 uur

18.30 uur

Car Free Workday aanmoediging voor personeelsleden op en rond De Poel
i.s.m. vdk bank | ACV-parking
Tournée Générale - Museumcafé SMAK | Gent

wo 21.09.22 18.30 uur Tournée Générale - Kaffee Planchee | Zottegem

do 22.09.22 18.30 uur Tournée Générale - Peloton Café | Oudenaarde

za 24.09.22 10.30 uur Tournée Générale - De Planché | Waarschoot

di 27.09.22 09.00 uur
19.30 uur

Stafvergadering MVL
Infosessie ‘Zorgvolmacht en Erfrecht’ i.s.m. Femma | Sint-Amandsberg

wo 28.09.22 20.00 uur Regiobestuur MVL

do 29.09.22 12.15 uur Prijsuitreiking ‘Fotowedstrijd’ lezers B.magazine - ’t Kadehuis | Gent

• Open monumentendag = zondag 11.09.22
• Opening Festival van Vlaanderen = zaterdag 17.09.22

Augustus 2022

do 25.08.22 10.00 uur Stafvergadering MVL

• tussen 15.08.22 en 15.09.22 > zomeroverleg met de spilfiguren van beweging.net in de gemeente.
• O.L.V. Hemelvaart = maandag 15 augustus 2022
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November 2022

di 08.11.22 20.00 uur ‘Tussen zussen’ - Cultuurhuis Merelbeke | Merelbeke

wo 16.11.22 20.00 uur ‘Tussen zussen’ - Cultuurcentrum Evergem | Sleidinge

do 17.11.22 14.00 uur Infosessie ‘Zorgvolmacht en Erfrecht’ i.s.m. ACV | Aalter

vr 18.11.22 12.00 uur Dagelijks Bestuur 
Boomplantactie ism Familiehulp vzw

di 22.11.22 20.00 uur Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL (o.v.)

wo 23.11.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 24.11.22 20.00 uur Salon de Kade met prof Hendrik Vos over ‘Dit is Europa. 
De Geschiedenis van een Unie.’

• Herfstvakantie: van maandag 31.10.22 t.e.m. zondag 06.11.22
• Allerheiligen = dinsdag 01.11.22
• Wapenstilstand = vrijdag 11.11.22

December 2022

do 01.12.22 16.00 uur WK-voetbal België - Kroatië

di 06.12.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 08.12.22 20.00 uur ‘Tussen zussen’ - Leietheater | Deinze

di 13.12.22 20.00 uur Regiobestuur MVL

do 15.12.22 09.00 uur Brainstormsessie 1 JAP MVL 2023-2024

wo 28.12.22 14.30 uur Gezinsfilm i.s.m. vdk bank - Sphinx | Gent

• Kerstdag = zondag 25.12.22
• Kerstvakantie: van ma 26.12.22 t.e.m. zo 08.01.23
• Collectieve sluiting: van ma 26.12.22 t.e.m. ma 02.01.23

Oktober 2022

Datum Tijdstip Activiteit

ma 03.10.22 20.00 uur Brieljante botsingen met Matthias Dobbelaere en Steven De Smet over
‘Meer veiligheid betekent minder privacy of omgekeerd?’

di 11.10.22 09.00 uur Stafvergadering MVL

do 13.10.22 18.00 uur Werkgroep politiek

ma 17.10.22 19.00 uur Werelddag van verzet tegen extreme armoede - Sint-Pietersplein | Gent

di 18.10.22 19.30 uur Politiek Comité

vr 21.10.22 18.00 uur Prijsuitreiking Wandelzoektocht Pasar vzw regio Gent-Eeklo

di 25.10.22 09.00 uur
19.00 uur

Stafvergadering MVL
Infosessie ‘Phishing’ i.s.m. kwb | Destelbergen
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Januari 2023

di 10.01.23 09.00 uur
20.00 uur

Stafvergadering MVL
‘Tussen zussen’ - De Volkskring | Lede

do 12.01.23 17.00 uur Regionale nieuwjaarsreceptie MVL 

di 17.01.23 09.00 uur
20.00 uur 

Brainstormsessie 2 JAP MVL 2023-2024
‘Tussen zussen’ - De Woeker | Oudenaarde

di 24.01.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

• Nieuwjaardag = zaterdag 01.01.23

Februari 2023

di 14.02.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

vr 17.02.23 12.00 uur Dagelijks Bestuur

di 28.02.23 09.00 uur
10.30 uur
20.00 uur

Stafvergadering MVL
Brainstormsessie 3 JAP MVL 2023-2024
Regiobestuur MVL

• Krokusverlof: van maandag 20.02.23 t.e.m. zondag 26.02.23
• Week van de vrijwilliger: van zondag 26.02.23 t.e.m. zondag 05.03.23

April 2023

di 18.04.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

vr 21.04.23 12.00 uur Dagelijks Bestuur 

di 25.04.23 07.30 uur Rerum Croissarum | Gent

do 27.04.23 08.00 uur Rerum Croissarum | Aalst

vr 28.04.23 08.00 uur Rerum Croissarum | Oudenaarde

• Paasvakantie: van maandag 03.04.23 t.e.m. zondag 16.04.23
• Pasen = zo 09.04.23
• Collectieve sluiting: van maandag 10.04.23 t.e.m. zondag 16.04.23 

Maart 2023

do 02.03.23 20.00 uur

20.00 uur

Filmvoorstelling i.k.v. ‘De Week van de vrijwilliger’ 
i.s.m. Kazou en vdk bank - Sphinx | Gent
Salon de Kade met prof Patrick Willems 

di 07.03.23 19.30 uur Politiek Comité

di 14.03.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

za 18.03.23 11.00 uur Treflunch voor beleidsmakers - Grand Café Sgol | Gent

di 21.03.23 19.00 uur
20.00 uur

Dagelijks Bestuur FV ACW ZOVL
Regiobestuur FV ACW ZOVL

di 28.03.23 09.00 uur Stafvergadering MVL
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Mei 2023

di 02.05.23 09.30 uur Stafvergadering MVL

do 04.05.23 09.00 uur Dag van de huisbewaarders i.s.m. de woonactor

do 11.05.23 09.00 uur Programmatiedag JAP MVL 2023-2024

di 16.05.23 of wo 17.05.23 
of do 18.05.23

18.00 uur of 11.00 uur RENO 23

di 23.05.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

vr 26.05.23 12.00 uur Dagelijks Bestuur

• Dag van de arbeid = maandag 01.05.23
• O.L.H. Hemelvaart = donderdag 18.05.23
• Pinksteren = zondag 28.05.23

Juni 2023

di 06.06.23 09.00 uur Stafvergadering MVL

di 20.06.23 19.00 uur
20.00 uur

Regiobestuur FV CAW met rekeningen 2022, budget 2023
Regiobestuur MVL

vr 23.06.23 19.00 uur Dwars door het groene Gent i.s.m. Pasar vzw regio Gent-Eeklo

di  27.06.23 09.00 uur Stafvergadering MVL
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2021
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2015 - 2021
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2019
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Laat een vriend kennismaken met CM
CM-leden kunnen rekenen op een uitstekende 
dienstverlening en sterke voordelen. Heb je vrienden 
of familieleden die geen lid zijn? 
Laat hen dan kennismaken met CM.

Hoe ga je te werk
Surf naar www.cm.be/maakeenvriendgelukkig
en vul het formulier in.

Cadeaucheque*
Mogen wij onze talrijke CM-diensten en voordelen 
voorstellen aan jouw vrienden? Voor elke afspraak 
die doorgaat krijg jij een cadeaucheque ter waarde 
van 20 euro.

* het volledige reglement vind je op www.cm.be/maakeenvriendgelukkig

Maak een vriend gelukkig
en ontvang een cadeauchecque ter waarde van 20 euro 

* Meer info over de voorwaarden in ons kantoor of op www.dvv.be/fiets.
DVV is een merk- en handelsnaam van Belins NV - B-1210 Brussel, Karel Rogierplein 11 - BE59 0689 0667 8326 - RPR Brussel BTW BE 0405.764.064
Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037 - NL-11/2021 

Zin om volop te genieten 
van uw nieuwe fiets? 

Profiteer van een compleet (Bijstand, Diefstal & Materiële 
Schade waarborgen) en op maat gemaakt aanbod.

  FIETSVERZEKERING 

Verzeker uw 
(elektrische) fiets

DVV_ADV_FIETS_A5_NL_okra.indd   1DVV_ADV_FIETS_A5_NL_okra.indd   1 22/11/2021   09:2022/11/2021   09:20

Ben je op zoek naar zorg, ondersteuning of huishoudelijke hulp?
Dan kan je een beroep doen op ons aanbod aan poetsdienst, 
gezinszorg en oppas. Jong of oud, alleenstaanden of gezinnen, 
mensen met een specifieke zorgbehoefte,... iedereen kan bij ons 
terecht. Ook voor de mantelzorgers staan wij klaar.  

Ontdek al onze diensten op www.familiehulp.be

Familiehulp, jouw partner voor zorg 
en ondersteuning



Eindelijk
een break-up
zonder drama.
#moveyourcentjes 

Weet je nog, die break-up met je zomerlief? Klein drama, toch? Goed nieuws: 
dit is een break-up zonder drama: jij gaat er gewoon zélf vandoor met al 
je centjes, en movet ze naar vdk bank, de meest duurzame fullservicebank 
van België. Dat levert je niet alleen een duurzaam contact op, maar ook een 
schonere wereld.

Je centjes moven naar een propere bank?
Kijk op www.vdk.be/moveyourcentjes of spring binnen. 
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