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We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time
T.S. Eliot, “Four Quartets”

Het verleden heb je, de toekomst maak je.
De uitdagingen voor de toekomst,
zijn evenveel opdrachten voor het heden.
Om de toekomst naar onze hand te zetten.
ACV-brochure, Een andere toekomst is mogelijk

Waardigheid is niet een enkele zaak, maar vele.
Het komt erop aan te begrijpen hoe deze vele zaken
in het leven van een mens samenhangen.
Als iemand probeert te zeggen wat hij daarvan meent te begrijpen,
wordt hij, zonder het bedoeld te hebben, iemand die een uitvoerige landkaart
van de menselijke existentie tekent.
De onbescheidenheid die dit inhoudt, is onvermijdelijk en daarom, hoop ik,
vergeeflijk.
Pedro Vasco de Almeida Prado, Over wat belangrijk is
Lissabon 1901

Met dank aan …
Elke, Els, Frieda, Tinne, Jon, Bram, Pétur, Patrick, Karl, Jan, Rudy, Pieter,
de leden van de Plangroep,
de collega’s en medewerkers,
voorzitter Justin en de Raad van Bestuur,
voor het vertrouwen
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1.

Genesis beleidsplan

1.1.

Drives
Marcel Spierts heeft het over “de weerbarstigheid van de werkelijkheid”, een cultuur waarin
productiviteit, verzakelijking en efficiëntie centraal staan, en het geloof in de tegencultuur van
een menselijke samenleving. In dit beleidsplan steekt werkelijk veel drive, energie en
sprankel.

1.2.

Afspraken bij de start
De voorbereiding start met de algemene vergadering in maart 2014, we zijn op locatie ‘De
Stroming’ in Antwerpen. Het voorstel van aanpak:









1.3.

De structuur van het huidig beleidsplan blijft de leidraad; het plan is een wegwijzer voor
eigen gebruik. De essentie van de opdracht is het kritisch doorlichten van de organisatie
(intern) en de omgevingsanalyse (extern).
Een Plangroep, bestaande uit vormers van de 3 partners en externe deskundigen,
betrekt relevante gegevens voor analyse, komt tot conclusies, formuleert de uitdagingen,
opties en doelstellingen voor de komende beleidsperiode conform het decreet.
Het proces van opmaak voorziet ca. 3 bijeenkomsten van de Plangroep,
terugkoppelingen naar de vormingsdiensten en de vormersvergadering,
en wordt aangestuurd en gecoördineerd door het Teamco.
De partners Arvo, Educo en de provinciale vzw’s van Vcwv communiceren de namen van
aan te spreken vormers voor participatie aan de Plangroep.
Het nieuw beleidsplan wordt, voor indiening, voorgesteld op de algemene vergadering.

Samenstelling van de Plangroep
Gevraagd: een gedroomde groep planners met grote betrokkenheid, kritisch en creatief
vermogen, praktijkkennis, én representatief. Dit zijn de namen:














Bram De Wilde, VMV, Arvo
Pieter Deforche, ACV vorming, Teamco
Pétur Edvardsson, WEVOCO, Vcwv
Patrick Franceus, LE, Arvo
Frieda Geleyns, VIA Vlaams-Brabant, Vcwv
Jon Goubin, Socius, procesbegeleider
Els Kerkhofs, LCWV, Vcwv
Karl Maeckelberghe, VIA Antwerpen, Vcwv
Jan Neyrinck, ACEVO Gent-Eeklo, Vcwv
Rudy Oorts, Educo, Teamco
Elke Plovie, UC Leuven Limburg, procesbegeleider
Tinne Van Woensel, Arvo, Teamco
Luk Vanden Poel, AWV, Teamco
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1. Genesis beleidsplan

1.4.

Chronologie van stappen in telegram



















1

6 december 2013: Teamco participeert aan de denkdag ‘Toekomstverkenning’ van
IDEA Consult ‘De blik van sociaal-cultureel volwassenenwerk gericht op 2025
16-17 januari 2014: Tweedaagse vormers over emancipatorisch vormingswerk i.s.m.
Motief
20 maart 2014: Start project ‘Visie militantenvorming ACV’ met de vormers.
Begeleiding: Marie Martens en Sofie Heurckmans, KHLeuven.
27 maart 2014: Voorstel van aanpak beleidsplanning aan de algemene vergadering.
30 april 2014: Teamco inventariseert de nodige gegevens voor een draaiboek
23 mei 2014: Teamco schrijft het draaiboek voor een nieuw beleidsplan.
bepaalt en faseert de kern van werkzaamheden:
Startgegevens: SWOT-input van de partners wordt ingewacht tegen september; idem
voor een stavaza van het huidig beleidsplan (perspectief coördinatoren); te verwerken
AI1-interviews bij stakeholders, gegevens congresvoorbereiding METEA, enz.
Het frame wordt getoetst op 3 vragen: wat is er nog geldig? Wat is er intussen gewijzigd?
Wat zijn nieuwe tendensen binnen het sociaal-cultureel werk?
Samenstelling en begeleiding Plangroep: graag terug een compacte groep; representatief
voor AWV en creatief vermogen; partners kiezen hun delegatie;
Afspraken en werkverdeling: shortlist procesbegeleiders en externe deskundigen;
kalender en draaiboek werkjaar 2014-’15: proces ‘Visie Militantenvorming ACV’ en AI,
tweedaagse vormers sept; planvoorbereiding: focusgesprekken; rondgang organisaties;
Plangroep sessies (20/1 en 10/3 2015).
18-19 september 2014: Tweedaagse vormers rond Missie/visie militantenvorming
24 september 2014: Teamco bekijkt de nieuwe tools rond impactgericht werken met
Geert Fraiteur, Socius.
23 oktober 2014: Tussentijds verslag proces beleidsplanning op Raad van bestuur.
Bevestigt keuze voor de SWOART-methodiek. Begeleiding: Elke Plovie en Jon Goubin,
resp. UC Leuven Limburg en Socius.
20 januari 2015: Eerste Plangroepsessie met SWOART-input inspireert conclusies en
uitdagingen. Grondstof van de SWOART: 7-S Mc.Kinsey, DESTEP-studie, AI-gegevens
Visie militantenvorming, provinciale focusgesprekken, inputsessies ACV-congres
Zeggenschap, onderzoeksgegevens Militant 2020 en recente surveys comité/OR.
10 maart 2015: Tweede Plangroepsessie toetst headlines output sessie 1 op
referenties: beoordelingselementen, missie, krachtlijnen en doelstellingen, leerpunten
visitatie, beleidsprioriteiten Gatz; checkt ontwerp conclusies/uitdagingen op blinde
vlekken; formuleert voorstel strategische en operationele doelstellingen.
19 maart 2015: Vormersvergadering bespreekt en finaliseert voorstel.
26 maart 2015: Goedkeuring voorstel strategische en operationele doelstellingen
op Raad van bestuur/Algemene vergadering.
21 mei 2015: Vormersvergadering bespreekt eerste lijst competenties voor basisvorming
militanten.

Appreciative Inquiry, methode van waarderend onderzoek.
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2.

Missie, visie en krachtlijnen

2.1.

Missie en visie (p.6)

2.2

Visie en krachtlijnen (p.7)

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Sociale weerbaarheid
Democratisering van de onderneming
Actief burgerschap

Dit hoofdstuk gaat over DNA, wat AWV uniek maakt in het landschap van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. Eerst komt onze Missie, die kreeg een update.
Visie en krachtlijnen zeggen duidelijk waar het bij ons om gaat: het sociaal project van
beweging.net. Wie daarover mee wil weten verwijzen we naar de 12 fundamentele
doelstellingen, bijlage 1.
AWV heeft het over mensen versterken in persoonlijke groei en in hun rol als hefboom voor
maatschappelijke verandering. Binnen de onderneming, waar het werken is. In de regio, waar
het wonen en leven is. Die ervaringswereld is ons methodisch vertrekpunt in de vorming.
Werk- en handelingsprincipes worden toegelicht. We doen dat bij de krachtlijnen, onze
doeloriëntaties. Voor onze drie functies verwijzen we naar de beoordelingselementen (hfdst.6)
en onze eerdere rapportages.
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2. Missie, visie en krachtlijnen

2.1.

Missie

Onze kerntaken: syndicale vorming organiseren voor kandidaten sociale verkiezingen, voor
werknemersvertegenwoordigers in overlegorganen, comité PB en ondernemingsraad,
syndicale afgevaardigden, militanten zonder mandaat, kmo-correspondenten e.a. Ook training
in sociale vaardigheden, procesbegeleiding, ICT-opleidingen, én
sociale en politieke vorming.

Educatieve leerplaatsen
Leerplaatsen zijn letterlijk en symbolisch van belang. Het zijn trefpunten voor ontmoeting en
vorming, programma’s en activiteiten, voorwaarden die het leren ondersteunen.
Het zijn de centra in Vlaanderen en Brussel die werknemersgroepen samenbrengen voor
centrale en decentrale vormingsactiviteiten. Het zijn constructies van leergroepen, interactieen communicatieprocessen die gebruik maken van diversiteit en verschil.
Persoonsontplooiing en maatschappelijk engagement
Werknemersvorming is gericht op maatschappelijk engagement, miltanten/vrijwilligers als
hefboom voor verandering. Toch gaat er veel tijd naar brede persoonsontplooiing, vorming die
inwerkt op kennis (weten), vaardigheden (kunnen) en attitudes (zijn). De functies van
gemeenschapsvorming en maatschappelijke activering zijn nooit ver weg.
Eigenlijk beweegt de vorming zich op een driedimensionaal model: ze wil bijdragen tot
persoonlijke ontplooiing, ze streeft naar een groepsproces en verbinding, en ze oriënteert op
een relatie met de hele beweging als maatschappelijke hefboom.
Competentieontwikkeling
Die wordt afgestemd op deelnemers en groepen. In de militantenvorming geeft dat zeven
clusters: persoonsgerichte, communicatieve, ethische, competenties voor algemeen syndicaal
werk, voor het mandaat, voor de maatschappelijke visie en competenties in sociale
wetgeving.
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2. Missie, visie en krachtlijnen

2.2.

Visie en krachtlijnen

Waar het om gaat is een reële verbetering van de samenleving, een sociaal project van 12
doelstellingen1 dat de particuliere belangen van werknemers overstijgt.
Het is een referentie voor alle partners en diensten van beweging.net, ook voor AWV.
De visie is samen te vatten in drie keuzes pro: voor meer sociale rechtvaardigheid en
solidariteit, voor een democratische en verdraagzame samenleving, en voor duurzaamheid en
een betere kwaliteit van leven. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving is de
motor. Actie, evolutie, verandering, transitie zijn het werk van mensen.

Hefboom voor maatschappelijke verandering
No issue, no public. De vraagstukken van de samenleving, van het leven binnen en buiten de
onderneming, hebben de inzet van militanten/vrijwilligers nodig. Precies omdat de kwesties zo
complex zijn. Ook de vakbond stuit op de grenzen van professionalisering.
Daarom kiezen we voor zeggenschap: ‘Miltanten zijn een hefboom van maatschappelijke
verandering’.
Ervaringsgericht leren en begeleiden
Dit is een voorwaarde en consequentie van zeggenschap, de militanten als hefboom van
maatschappelijke verandering (onze missie/visie). Een krachtige methodiek, maar geen
wondermiddel. Ze hebben elkaar nodig. Enerzijds, de lerende militanten die de situaties
waarin ze terecht komen wél of niet als probleemsituaties zien en ervaren; die zich actief
engageren in het exploreren van voor hen zinvolle en relevante vragen, die zelf hun
leerproces mee maken, en samen met de begeleider en de groep hun referentiekaders én
groeimogelijkheden verbeteren. Anderzijds, de ervaringsgerichte begeleider (m/v) die de
lerende militanten begeleidt in bewustwording, keuzes maken, buiten hun referentiekaders
leren denken en … uiteindelijk in ‘het zichzelf vooruit helpen’. Niet altijd gemakkelijk.
Samenwerking
Het effectief gebruiken van de kennis, vaardigheden en attitudes in (nieuwe) werksituaties
en/of andere omstandigheden dan die van de cursus (transfer), is een element van syndicale
vorming. Factoren die dat belemmeren kunnen reeds aanwezig zijn voor of tijdens de training
en dienen dan ook op dat moment aangepakt. Eigenlijk zijn ze een gedeelde
verantwoordelijkheid. Met werkruimte voor de vormer, de militant en de secretaris.”
Een begeleider (m/v) bemiddelt en faciliteert dat proces in communicatie met de
initiatiefnemer(s)/opdrachtgever(s) en de deelnemers.

1

De algemene vergadering van beweging.net keurde ze goed op 14 juni 2014.
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2. Missie, visie en krachtlijnen

2.2.1.

Sociale weerbaarheid
Fundamenteel is de vorming die werknemers sociaal weerbaar maakt en de
ontwikkeling van kerncompetenties stimuleert. Het is de programmalijn waar we de vraag
naar sociaal engagement niet centraal stellen, wel empoweren, sociale uitsluiting voorkomen.
Vandaag staan mediageletterdheid en ICT-toepassingen voorop. Maar ook de PIZ-cursussen
(pensioen in zicht) en programma’s sociale wetgeving hebben hier hun plaats.
Referentie: ‘Omgaan met veranderingen’, doelstelling 9 van het sociaal project:
“Een snel veranderende samenleving wordt gekenmerkt door veerkracht, democratische
controle, kritisch aanpassingsvermogen en bescherming van ieders privacy. Iedereen heeft
gelijkwaardige kansen om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en andere
technologische ontwikkelingen”.

2.2.2.

Democratisering van de onderneming
Onze voornaamste opdracht, de oorsprong, is vorming organiseren voor
vakbondsmilitanten die werknemers vertegenwoordigen. Hen toerusten voor syndicaal
werk en sociaal overleg in de onderneming. Ons aanbod integreert functionele, syndicale en
maatschappelijke vorming.
Referentie: Activiteitsresolutie 92, ACV Congres 2002: “[…] de basisvorming, voor nieuw
verkozenen, en de voortgezette opleiding, voor ervaren militanten moeten op twee pijlers
steunen: de ontwikkeling van competenties die verband houden met de uitvoering van het
mandaat, ter wille van een kwaliteitsvolle vakbondsvertegenwoordiging in de ondernemingen;
de syndicale en maatschappelijke opleiding, die militanten de mogelijkheid biedt het globaal
project en de waarden van het ACV ten volle uit te dragen.”
Het ACV Congres over zeggenschap (april 2015, krachtlijn 2) groepeert de uitdagingen in zes
prioritaire doelstellingen: (a) vrijwaren en versterken is nodig voor meer en betere afdwingbare
rechten; (b) verbinden is bruggen slaan tussen diverse werknemersgroepen, met en zonder
werk; (c) verbreden is een stem geven aan de stemlozen, samenwerken met groepen die we
vandaag onvoldoende bereiken; (d) verdiepen verrijkt de syndicale inzet met kwaliteit en
duurzaamheid; (e) verhogen betrekt de netwerken van bedrijven, Europees en internationaal;
en (f) vernieuwen heeft het over het model van actie, van communicatie en van campagne
voeren.
Referentie: ‘De Universele Rechten van de Mens afdwingen en verbeteren’, ‘Een
rechtvaardige en zorgzame samenleving tot stand brengen’, ‘De economie ten dienste stellen
van mens, samenleving en milieu’, ‘Kwaliteitsvolle arbeid verzekeren voor iedereen’, ‘Solidair
opkomen voor gezondheid en welzijn’ en ‘Duurzame ontwikkeling bevorderen’, zie
doelstellingen 1 > 6 van het sociaal project.

2.2.3.

Actief burgerschap
Hier zijn inspraak, participatie en coproductie de kernwoorden voor maatschappelijke
inzet. Goed voor gemeenschapsvorming, culturele vernieuwing, en een meer duurzame en
verdraagzame samenleving. De kwaliteit van het leven. Nodig zijn actieve burgers die het
verschil maken. Diverse vrijwilligers die vorm, kleur en kracht geven aan de lokale
gemeenschap. Voor hen organiseert AWV thematische en methodische vorming.
Referentie: ‘Creatief en gelukkig samenleven’, ‘Cultuur in meervoud waarborgen’ en
‘Democratie versterken’, doelstellingen 7, 8 en 11 van het sociaal project.
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3.

Programma en aansturing

3.1.

Programma (p.10)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3

Democratisering van de onderneming
Actief burgerschap (p.14)
Sociale weerbaarheid

3.2.

Aansturing (p.20)

De essentie van dit hoofdstuk is duidelijk maken wat AWV op dit ogenblik doet.
Daarvoor gaan we verder in op de 3 missiekrachtlijnen die ons aanbod structureren,
en geven we telkens een beknopte programmaschets.
Als het ware visitekaartjes op het stramien: wat, hoe en voor wie.
Telkens geduid met cijfers die de grootorde in uren en deelnemersbereik aangeven.
Daarvoor hanteren we de meest recente gegevens, die van het kalenderjaar 2014.
Aan het eind hebben we de aansturing van die programmering in figuur gezet.
Voor meer commentaar verwijzen we de geïnteresseerde lezer naar
het voortgangsrapport 2014-2015.
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3. Programma en aansturing

3.1.

Programma

3.1.1.

Democratisering van de onderneming
Onze voornaamste inzet van activiteiten is een kwaliteitsvolle vakbondsafvaardiging in de
ondernemingen gangmaken. Dat engagement van militanten ondersteunen is de essentie van
de vormingslijn DO. Goed voor 11304 uren, 72% van het AWV totaal. Het geheel houden we
op snee met een basis- en voortgezet programma mandaatvorming en een scala
doelgroep/themaspecifieke activiteiten. Het aanbod integreert functionele, syndicale en
maatschappelijke vorming.
De voornaamste initiatiefnemers zijn Vcwv en Arvo LE (basis); Arvo en Vcwv (voortgezet en
doelgroep/themaspecifiek).

Uren vorming voor ondernemingsmilitanten (DO)
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3. Programma en aansturing

Deelnemers voor krachtlijn DO

De basisvorming ondersteunt de militanten bij hun syndicale opdracht in de onderneming.
Voor een mini wegwijs nemen we het schema van de eerste 4 dagen initiatie bij de hand.
In de aanzet zien we het domein ‘mandaatgerichte vorming’ (sociaal overleg), een
kennismaking met de bevoegdheden. Deelnemers werken hier met de eigen documenten uit
de onderneming. Idem voor de rubriek ‘syndicaal werk’ en de vraag: waar draait het om, dat
militant zijn? En de ‘maatschappelijke vorming’ die streefpunten als sociale rechtvaardigheid
aan situaties in de onderneming verbindt, en het belang van vakbondswerk en de ACVwaarden aansnijdt. In de twee laatste rubrieken herkennen we ‘sociale vaardigheden’ (het
woord durven nemen en contacten leggen) en ‘sociale wetgeving’ met de dienstverlenende rol
van militanten. Op die mix van domeinen wordt er gefaseerd doorgewerkt.
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3. Programma en aansturing

Na die 4 dagen initiatie (overzicht) krijgt de ‘mandaatgerichte vorming’ (domein ‘sociaal
overleg’) een doe-gerichte invulling op de bevoegdheden. Voor de comitéleden is dat werken
met de basisdocumenten (bv. jaarlijks actieplan) en hulpmiddelen (Codex), en de
methodische wegwijs in ‘risicobepaling’ (zie schema hierna, het linkse luik). Voor hun collega
leden van de ondernemingsraad (het rechtse luik) zijn dat de tools van EFI-basisinformatie,
sociale balans (bv. praktische gids) die in de vingers komen met de methodiek van het
ondernemingsspel.
Die doe-gerichte benadering wordt ook versterkt door praktische toepassingen op ‘sociale
vaardigheden’, resp. dienstverlenend gesprek, syndicale aanpak en samenwerking. Wat ook
geldt voor het inhoudelijk maatschappelijk kader, ‘solidariteit en sociale zekerheid’, de
wegwijzer ‘sociale wetgeving’ en de ICT-competenties voor het gebruiken van de
internetbronnen.

Daarna, halfweg het mandaat, komt de klemtoon op het verdiepen van de KVA-competenties
te liggen. Voor het comité is dat de kennis (K) over het preventiebeleid, gezondheidstoezicht,
gevaarlijke stoffen, arbeidsongevallen. En voor de ondernemingsraad is dat inzoomen op EFI,
jaarrekeningen (krukas), tewerkstelling, sociaal beleid, personeelsbeleid, arbeidsreglement,
diversiteit en gelijke kansen. Bij de sociale vaardigheden (V) gaat het richting vergaderen en
onderhandelen. Voor een impressie van uren en bereik zijn de topscores van 2014
toegevoegd..
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3. Programma en aansturing

Topscores van 2014 - basisvorming
#123 ‘Preventiebeleid’, 638u, 1715 dln.
#81 ‘Ondernemingsspel’, 459u, 1053 dln
#71 ‘Jaarrekeningen’, 445u, 926 dln
#66 ‘Personeels- en tewerkstellingsbeleid’, 333u, 812 dln
#28 ‘KB EFI’, 132u, 331 dln
#27 ‘Arbeidsongevallen en beroepsziekten’, 135u, 420 dln
#58 ‘Solidariteit en sociale zekerheid, 345u, 870 dln.
#51 ‘Risicobepaling’ (sociaal overleg), 286 uren, 772 dln.
#41 ‘Solidariteit & extreem rechts’, 267u, 599 dln
#44 ‘Sociale vaardigheden’ (mix), 265u, 554 dln
#27 ‘Kennismaking met sociale wetgeving’, 173 uren, 705 dln.
#36 ‘Democratisch werken’, 234u, 511 dln
#16 ‘Duurzame onderneming en globalisering’, 104u, 200 dln

De voortgezette vorming is gericht op het versterken van de militantenkernen en de
syndicale werking. Ookhier zijn er aparte mandaatgroepen comités PB en OR. Aangevuld met
de delegees - de leden van de vakbondsafvaardiging (VA), en de vertegenwoordigers in de
Europese ondernemingsraad (EOR). Voor 2004 noteren we een evenwichtige spreiding over
de drie mandaten.
Uren voortgezette vorming naar mandaat

CPB
OR
VA
EOR
U

2008
48%

2009
39%

2010
34%

5%
45%
2%

16%
43%
1%

22%
43%
1%

1421

3507

3064
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2011
35%
22%
42%
1%
3331

2012
36%
10%
48%
6%
1153

2013
33%
25%
41%
1%
3590

2014
39%
28%
31%
2%
2909

2014
39
884
1485
44
3590

3. Programma en aansturing

3.1.2.

Actief burgerschap
Globaal genomen zijn het veel korte en verscheiden leermomenten die de vormingslijn AB
typeren. Het concept is anders dan het aanbod voor ondernemingsmilitanten. ‘Actief
burgerschap’ (AB) ondersteunt vrijwilligers in hun engagement voor de buurt. Dat engagement
kan groot of klein zijn, regelmatig of sporadisch.
Veelal gaat het om afgelijnde projecten, thema’s en dossiers die sociale verbetering of
verandering beogen. En borduren ze op actualiteit en jaarthema’s. In die veelheid en
verscheidenheid proberen we structuur en lijn te brengen bij de rapportage. Het blijft een
moeilijke oefening, omdat sociaal-culturele praktijken evolueren.

Uren vorming voor basiswerk (AB)

EMPOWERMENT x VERBONDENHEID = BEWEGINGEN. Het project Opdekopgevallen.be
is één van de voorbeelden. Wat het verschil maakt zijn de ideeën zegt Fons Van Dyck (Think
BBDO) over de formule. Zoals de VIP Versiertoer (R1415, BE6 pp.52-55).
Een andere Tour is die van de Schone Kleren campagne in mei. Wereldsolidariteit op zes
plaatsen in Vlaanderen en Brussel. Om zoveel mogelijk ketens aan te sluiten bij de Fair Wear
Foundation en het veiligheidsakkoord van Bangladesh te laten ondertekenen. Of voor meer
sociale bescherming. De vorming en begeleiding van die processen noteren we bij
‘projectondersteuning’.
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Themavorming informeert en sensibiliseert. Accenten? In het voorbije jaar ging dat over
‘betaalbaar wonen’, ‘mobiliteit en openbare werken’, ‘verkeersleefbaarheid’, de
‘transitieagenda’, tot en met ‘de verrechtsing in Vlaanderen’, ‘de gevolgen van de zesde
staatshervorming’, ‘de energiemarkt’ en ‘het klimaatbeleidsplan’.
Ook het beleidsproces zelf, i.c. de agendasetting en besluitvorming, en de rol van het
middenveld daarin – ‘Hoe wegen op het beleid?’, wordt in varianten geprogrammeerd. Qua
titels onderstreept door ‘het belang van politisering’, ‘campagnes en acties’, ‘participatie in de
praktijk’, ‘nieuwe rol voor sociale bewegingen’.
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beweging.academie
Eén van de nieuwe projecten broedt op samenwerking rond visieontwikkeling1. Het
programmaconcept wordt uitgewerkt met collega’s van de sociale scholen, o.m. Karel de
Grote Hogeschool Antwerpen, Vives Kortrijk en UC Leuven-Limburg.
In de doelgroep zien we vooral “kritische dertigers”, zowel geïnteresseerde vrijwilligers,
trekkers, als buitenstaanders die we momenteel nog niet bereiken met ons aanbod. Mensen
die vragen stellen bij het gangbare discours en hun verwondering/verontwaardiging willen
exploreren. De format wil afstappen van de traditionele lezing, al kan die met een mooie
affiche en een bekende kop nog veel volk aantrekken. Maar wat na de lezing? Vaak gaan de
mensen naar huis zonder iets te (kunnen) doen met de boodschap.
Vandaar de inzet: een alternatief uitwerken waarin de deelnemers samen een
maatschappelijk relevant thema (sociale bescherming, solidariteit, klimaat) uitdiepen en hun
mening vormen. These, antithese, synthese. En vooral aandacht geven aan concrete ‘fact
check’. Voorbij de geruchten en de gekende argumenten van beweging.net.
Al mag ‘breaking news’ geen limiet hebben. In de stappen zien-oordelen-handelen moet die
laatste namelijk meer het verschil kunnen maken t.o.v. het klassieke aanbod. Het opzet wil
mensen activeren een grotere rol te spelen in hun gemeenschap. We willen hen dan ook
doorverwijzen naar toegankelijke actiefora.
En dus zal er meer tijd gaan naar het expliciteren en begrijpen van verschillende
referentiekaders en naar het verkennen, toetsen en verleggen van (eigen) oordeel en
gedragsmogelijkheden. Een gefundeerde mening vormen, juiste informatiebronnen
raadplegen, argumenten voor en tegen kunnen plaatsen, een discussie aandurven (met
familie, vrienden, collega’s), dat worden elementen van transfer.
Gekruid met de voordelen van blended leren en de dynamiek van goede mixgroepen (max.20
deelnemers): met zoekopdrachten vooraf en tussentijds, plus vele interacties, reflecties en
toepassingen met/op de actualiteit (bv. Wat zijn hier de referentiekaders? Wat wordt hier
vergeten of niet gezegd?). In het najaar wordt een eerste experimenteel traject ‘sociale
bescherming’ opgestart. Wordt vervolgd.

1
‘Visieontwikkeling’ is één van de drie clusters in het programma van beweging.academie. De andere
twee zijn ‘Versterken van vrijwilligers’ en ‘Beleidsbeïnvloeding’.
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3.1.3.

Sociale weerbaarheid

Het is duidelijk dat de digitale evolutie geen einde heeft. Volgens de voorspellingen zal over
enkele jaren het grootste deel van het internetverkeer via mobiele toestellen lopen.
Educo blijft die nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen. Tegelijk wordt een laagdrempelig
aanbod aan basiscursussen verzekerd, omdat die eerste schakel essentieel blijft in het
dichten van de digitale kloof.
In onze SWOART2 krijgt Educo een prominente rol om het vernieuwend potentieel van
levenslange en levensbrede vorming handen en voeten te geven met militanten.
Hierna volgt een structuurschema van de opleidingen. Het ICT-programma van Educo heeft 4
niveaus (fasen) en 3 domeinen. De eerste niveaus zijn er voor de computerleek (fase 0) en de
beginner (fase1). De domeinen onderscheiden: het praktisch en technisch gebruik van de
computer, het creatief omgaan met beeld en geluid, en het gebruik van de computer voor
informatiewinning en communicatie.

2

Het letterwoord SWO-ART staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Aspirations, Results en
Threaths.
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Programmaschema ICT-opleidingstraject
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Update van activiteitsdomeinen
“Mediageletterdheid: de bekwaamheid om toegang te hebben tot het materiaal uit
verschillende media en om dit materiaal te identificeren, begrijpen, interpreteren, evalueren,
communiceren, berekenen en te produceren. Geletterdheid is een continuüm. Het heeft
betrekking op de mate waarin mensen geleerd hebben om hun doelen te bereiken, hun eigen
kennis en potentieel te ontwikkelen, en om ten volle te participeren in hun gemeenschap en in
de verdere maatschappelijke omgeving.”

“It’s all about give and share!” stelt Jeanet Bathoorn. In dat licht is ‘mediawijsheid’ een
intrinsiek onderdeel van de Educo-opleidingen. En werkt onze partner actief mee aan digitale
inclusie. Competenties waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een
complexe veranderende multimediale wereld. Het terrein van levenslang leren.
In de voorbije jaren werd het aanbod hierop systematisch aangepast, uitgebreid en
gediversifieerd. ‘Communicatie en media’ is een van die domeinen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omgaan met privacy en veiligheid bij het gebruik van sociale media
Veiligheid bij online bankieren
Veiligheid bij online aankopen
Waarheidsgehalte van informatie op het internet
Bescherming tegen virus, spam en phishing
Betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van softwaretoepassingen bij downloads
Bescherming van identiteitsgegevens
Privacy bij het gebruik van diensten ‘in the cloud’
Kennis van beleefdheids- en gedragsregels bij het gebruik van e-mail en sociale media
Het belang van standaardtaal en van heldere, aantrekkelijke schriftelijke communicatie

.
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3.2.

Aansturing

Het ACV plan militantenvorming en het AWV beleidsplan zijn het referentiekader voor de 3
programmalijnen, resp. DO, AB en SW. Programmering, organisatie en evaluatie worden
aangestuurd door de vormersvergadering, de provinciale overlegcomités en de
vormingscommissies van de centrales. De diensten vorming zijn vooral ondersteunend en
programmeren het VTO-aanbod. De ateliers zijn de leerplaatsen, de trefpunten voor
ontmoeting en vorming. Het team van coördinatoren (Teamco) en de collegagroepen
verzekeren de samenwerking op methodiekontwikkeling en doelgroepenwerking, en in het
bijzonder de beoordelingselementen van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het
Teamco tekent voor de coördinatie/opvolging van het beleidsplan en de doelstellingen
(strategisch en operationeel), de voortgangsrapporten en de uit te werken acties.
In onderstaande figuur is die aansturing rechts aangegeven met roze verbindingslijnen.
Links boven staan de formele beleidsorganen van de AWV-partners en de onderliggende
vzw’s (zie groene verbindingslijnen). In de raden van bestuur zijn de respectieve
opdrachtgevers, de leidinggevenden van ACV-centrales en -verbonden, vertegenwoordigd.
De combinatie van deze structuren garandeert permanente inspraak en betrokkenheid van de
voornaamste stakeholders en een systematische schatting van de vormingsbehoeften. Het
maakt de procedures en afspraken praktisch voor de dagelijkse werking. De verbindingslijnen
(communicatie, besluitvorming) zijn functioneel.
De middelen worden vrijgemaakt voor initiatieven die beantwoorden aan de missie en
doelstellingen van de organisatie. De uitbouw van de syndicale beweging tot het niveau van
de onderneming/werkplaats als het niveau van de regio/woonplaats, is een belangrijke troef
inzake organisatie en deelnemersbereik. Het is ook een plus voor de spreiding (bereik van
deelnemers), uitrusting en accommodatie van vormingscentra en –lokalen. Idem voor de
netwerken. De verankering van onze deelvzw’s is belangrijk voor verdere ontwikkeling en
samenwerking.
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4.

Gegevensverzameling

4.1.

Interne gegevensanalyse cf. 7S Mc Kinsey (p.22)

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.

Kennis en vaardigheden binnen de organisatie (p.23)
Structuur van de organisatie
Systemen (werkprocessen) van de organisatie (p.24)
Waarden van de organisatie (p.25)
Personeel en stijl van de organisatie (p.26)
Strategie van de organisatie (p.27)
Sterkten (p.28)
Zwakten (p.29)
Aspiraties (p.30)
Resultaten (p.32)

4.2.

Externe omgevingsanalyse (p.33)
Kansen (p.34)
Bedreigingen (p.36)

4.3.

Conclusies en beleidsuitdagingen (p.38)

Dit beleidsplan is keuzes maken binnen de looptijd 2020:
hoe de beperkte middelen inzetten om de juiste doelen te bereiken?
Uiteraard is dat gebruik maken van onze sterkten en de kansen die we zien.
Ook kracht putten uit onze aspiraties en gewenste resultaten.
En rekening houden met zuur en weerstand: onze kleine kanten en de wind tegen.
Daarover hebben we ons huiswerk gemaakt.
In dit hoofdstuk tonen we het resultaat van die gegevens.
Eerst de interne keuken, met het 7-S model van Mc Kinsey.
Daarna de buitenwereld, waar we met DESTEP de trends “door het venster zien”.
Waar het om gaat is de inspiratie van die kruising:
Het verhaal van de SWOART.
De conclusies en beleidsuitdagingen voor AWV.
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4.1.

Interne gegevensanalyse cf. Mc Kinsey

Alles kan beter, zelfs het goede. Ruim twee jaar verkennen we de mogelijkheden van
emancipatorisch vormingswerk. Al doende. Terug naar de essentie:
Hoe kunnen we mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen in
het eigen leven en samenleven?
Aanleiding: “De weerbarstigheid van de werkelijkheid heeft het geloof in de tegencultuur van
een menselijke samenleving aanzienlijk gematigd. Woorden als emancipatie, zelfontplooiing
en weerbaarheid worden niet of slechts met grote omzichtigheid in de mond genomen.”
“Een cultuur waarin productiviteit, verzakelijking en efficiëntie centraal staan, tast ons beleid,
onze visie en onze praktijken aan.” (Spierts, 2014)
Onze repliek, onze acties op de beleidsdoelen, rapporteren we in jaarlijkse
voortgangsrapporten. Daarin volgen we geen expliciet EFQM/INK-schema, wel de PDCAcyclus (Deming) waarop we onze (verbeter)activiteiten in stappen uitzetten en doorlopen.
De fasering van Plan, Do, Check, Act of voorbereiden/plannen, uitvoeren, opvolgen en
evalueren (reflectie), en bijsturen of verankeren. Die manier van werken passen we toe voor
alle projecten, doelstellingen en acties: we verzamelen gegevens, bepalen de actoren,
definiëren resultaten in SMART-doelen, kiezen een passende aanpak en zetten daar ook een
timing op. Prima zei de visitatiecommissie en deed de suggestie: probeer die PDCA-cirkel ook
te passen op de organisatie als geheel.

Daarom kiezen we voor de werkwijze SWOART. Een combinatie van SWOT en AR.
De promo van Socius fascineerde door herkenning.“ Omdat een SWOT-confrontatie een te
grote focus zet op het negatieve en teveel aandacht heeft voor interne kwesties”.
Herkenning? Met de vormers liepen we het traject ‘Visie en Missie ACV Militantenvorming’,
van persoonlijke drijfveren (interne blik) naar waarderend onderzoek (externe blik). We gingen
op zoek naar verhalen, krachtige beelden die mensen/organisaties verbinden en energie
geven. Waarom doen we het? Hoe zien we de militantenvorming in een ideale toekomst?
Missie, visie. Aspiraties! Daarmee trokken we naar de focusgesprekken, per provincie.
Miltanten, secretarissen, leidinggevenden kregen er twee vragen: Wat roept die missie/visie
op aan concrete ervaringen? Hoe ziet de vorming eruit als die visie over vijf jaar volledig
gerealiseerd is? Resultaten! Die ‘R’ kreeg nog de extra INPUT-sessies en
ontwerpkrachtlijnen van het ACV congres Zeggenschap. Belangrijk voor de minder bereikbare
werknemersgroepen.
Waar staan we nu? Vraag het aan Mc Kinsey, onze gids voor 7-S:
kennis en vaardigheden (skills)
structuur (structure)
systemen of werkprocessen (systems)
waarden (values)
personeel en stijl (staff & style)
strategie (strategy)
Daarna volgt de lijst van genomineerden: Sterkten, Zwakten, Aspiraties, Resultaten. Kansen,
Bedreigingen. Telkens geïnterpreteerde gegevens.
Het was drummen, iedereen (n54) wou op de foto: 8S, 9Z, 12A, 7R, 9K, 9B. Telkens
gerangschikt volgens startnummer. Die volgorde heeft geen betekenis. Wel de
bolletjeskermis, de Plangroep selectie. Die hebben we een passende kleur gegeven: blauw
voor S, A, R, K, rood voor Z, B en extra bold voor de topscores.
Voor de scannende lezer: selectie (n26): 3S, 5Z, 7A, 4R, 3K, 4B;
kern (n13): 2S, 2Z, 2A, 4R, 1K, 2B. Voor de slimme lezer?
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4.1.1.

Kennis en vaardigheden binnen de organisatie
AWV staat voor jarenlange expertise in mandaatgerichte vorming van
werknemersvertegenwoordigers in ondernemingen. Kennis van het terrein - het sociaal
overleg, de domeinen arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit, de sociaaleconomische
ontwikkelingen in de sectoren, de politieke, sociale en syndicale actualiteit, breed
maatschappelijke verschuivingen - wordt systematisch bijgehouden en inspireert een
geëngageerd en maatgericht aanbod. Die expertise wordt erkend.
Interactieve leermethoden, participatief en actiegericht, typeren onze vormingscultuur en zijn
elementen van knowhow. Deelnemers waarderen die aanpak van sociaal leren.
We blijven ook investeren in methodische vernieuwing en ondersteuning. Zie onze projecten
Syndicaal Nederlands voor anderstaligen, het programma voor jonge militanten zonder
mandaat in ZW-Vlaanderen, de ICT-toepassingen binnen de syndicale vorming in Gent-Eeklo,
het programma Webbuilder bij METEA, het project MiXL voor syndicaal werk, de nieuwe
trajecten voor militanten zonder mandaat, het Toekomstlab voor ervaren militanten van
BIE,…die het leren versterken en verdiepen.
Onze TTT’s (train the trainers) zijn de fora om praktische knowhow (taciete kennis),
materialen en technieken te delen tussen ervaren en nieuwe begeleiders. Daarnaast
beschikken we over bijzondere ICT knowhow (Educo) en houden we de vinger aan de pols
van het basiswerk en verenigingsleven.
Tegelijk zien we veel nieuwe uitdagingen. Het model van zeggenschap is toe aan revisie.
Onze militantenvorming focust teveel op inhoud en te weinig op aanpak, het geleerde
omzetten in de praktijk en de (sociale) vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deelnemers
erkennen dat ze het moeilijk hebben met argumenteren. Ze willen meer bewust en assertief
hun ideeën en syndicale visie verdedigen. Ze willen problemen oplossen, zich nuttig maken,
hun dienstverlening verbeteren. Het vermogen van kritische reflectie wint aan belang. Ook het
leren leren, offline en online. Mediawijsheid is een kerncompetentie. Het leren van
volwassenen wordt gekenmerkt door een enorme variatie in voorgeschiedenis, voorkennis en
motivatie. Idem voor het syndicaal werk van militanten, de vertreksituaties en mogelijkheden
verschillen. Dus moet de vorming integreren, flexibiliseren en differentiëren.
“Een ‘echte’ professional scherpt de geest door voortdurend in contact te staan en kritisch
mee te denken met collega’s”. “Zij die creëren én repareren beschikken over de kennis die
hen in staat stelt verder te kijken dan de elementen van een techniek, naar het
overkoepelende doel en de samenhang ervan.” (Sennet)
Daarom willen we onze werk- en methodiekontwikkeling voluit richten op emancipatorisch
vormingswerk, focussen op de kracht van ervaringsleren en sociaal leren, meer impactgericht
werken. Ons vakmanschap is dat proces goed te begeleiden.
Het kerntakenprofiel van de vormer, de bijhorende KVA-competenties, het VTO-beleid en de
POP/PAP worden daarop afgestemd.

4.1.2.

Structuur van de organisatie
Er is een duidelijk organigram voor AWV, de partners en de onderliggende vzw’s. In de raden
van bestuur zijn de respectieve opdrachtgevers, de leidinggevenden van ACV-centrales en de
–verbonden vertegenwoordigd.
Het ACV plan militantenvorming en het AWV beleidsplan zijn het referentiekader voor de drie
programmalijnen, DO, AB en SW. Programmering, organisatie en evaluatie worden
aangestuurd door de vormersvergadering, de provinciale overlegcomités en de
vormingscommissies van de centrales. De diensten onderneming en vorming (OV) zijn vooral
ondersteunend en programmeren het VTO-aanbod. De ateliers zijn de leerplaatsen, de
trefpunten voor ontmoeting en vorming. Het team van coördinatoren (Teamco) en de
collegagroepen verzekeren de samenwerking op methodiekontwikkeling,
doelgroepenwerking, en in het bijzonder op de beoordelingselementen van het decreet
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het Teamco tekent voor de coördinatie/opvolging van het
beleidsplan, de doelstellingen (strategisch en operationeel), de acties en de
voortgangsrapporten.
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De combinatie van deze structuren garandeert de inspraak en betrokkenheid van de
stakeholders in het beleid en faciliteert een systematische schatting van de
vormingsbehoeften. Het maakt de procedures en afspraken praktisch voor de dagelijkse
werking. De verbindingslijnen (communicatie, besluitvorming) zijn functioneel.
De middelen zijn gericht op het realiseren van activiteiten die beantwoorden aan de missie en
doelstellingen van de organisatie.
Belangrijk in dat verband zijn de reorganisatiewerven van ACV. Een van de objectieven is een
meer evenwichtige uitbouw en operationele inzet van de diensten, o.m. vorming en
onderneming, beweging, pers en communicatie. Het provinciaal niveau is de plaats waar de
strategische en operationele afspraken inzake (jaar)planning, aansturing en opvolging tot
stand komen over de zaken die verbonden en centrales aanbelangen. Op vlak van
ondersteuning (beroepskrachten en militanten) is dat systematisch en gecoördineerd werken
aan hun syndicale opdrachten en de interne draagkracht. Het provinciaal bewegingsoverleg
heeft hier de regie. Iedere beroepscentrale is er gemandateerd aanwezig. Topics bij de
verplichte agenda: afspraken vorming, o.m. thematische opfrissing wetgeving voor militanten
per overlegorgaan; EFI-ondersteuning; diversiteitswerking en nieuwkomers op de
arbeidsmarkt (inzet diversiteitsconsulenten);… De uitbouw van de syndicale beweging,
sectoraal op het niveau van de onderneming/werkplaats en verbondelijk op het niveau van de
regio/woonplaats, is een belangrijke troef inzake organisatie en deelnemersbereik. Het is ook
een plus voor de spreiding (bereik van deelnemers), uitrusting en accommodatie van de
leerplaatsen en netwerken.
De verankering van de deelvzw’s is een van de aandachtspunten in de verdere ontwikkeling
en samenwerking. Conform de aanbeveling van de visitatiecommissie werd de procedure
voor afsluiting en begroting geformaliseerd voor een betere afstemming van het financieel
beleid. Het is een gedeelde zorg van de partners en deelvzw’s om de jaarlijkse procedure in
het perspectief van een consolidatie te plaatsen, en alle nodige werkzaamheden binnen tijd
en volgens de voorschriften rond te krijgen voor het geheel. Een effectief traject van
kwaliteitsverbetering impliceert een tijdige en duidelijke communicatie van afspraken met alle
betrokkenen, i.c. de Vlaamse toezichters van ACV en de boekhouders van de partners en
geledingen. Het Teamco Fin werkt nu verder aan de financiële transparantie. Eén van de
actiepunten is het werkelijk gebruik van vormingsvzw’s binnen AWV. Alle kosten die
rechtstreeks met de syndicale vorming zijn gelieerd registreren in de boekhoudingen van de
vormingsvzw’s. Andere werkpunten: zicht geven op de effectieve personeelsinzet; weg
bereiden naar een gezamenlijke revisor.

4.1.3.

Systemen (werkprocessen) van de organisatie
Als kader voorziet het Plan Militantenvorming ACV duidelijke afspraken rond de organisatie en
taakverdeling voor de basis- en voortgezette vorming, en de rol van de vormers en
vakbondssecretarissen, de begeleiders en toeleiders van dienst. De militantenvorming is een
traject met een specifiek aanbod aangepast aan de ervaring van de militant. De verbonden
staan in voor de basisvorming en de centrales voor de voortgezette vorming. Dat zijn
algemene principes. Ook de regel dat nieuwe militanten eerst de basisvorming volgen.
Het concept focust op KVA-competenties die het syndicaal werk/mandaat in de onderneming
ondersteunen. Idem voor de uitdagingen van actief burgerschap in de
provincie/regio/woonplaats.
De jaarlijkse programmering is een coördinatiewerk tussen de partners op verschillende
niveaus. Het resultaat is een consensus tussen deelnemersvragen/behoeften, nieuwe
terreinontwikkelingen en de syndicale prioriteiten van de opdrachtgevers/bestuurders. Fora
van belang zijn de resp. vormingscommissies en provinciale overlegcomités (donafcomités).
Die communicatie versterkt de kwaliteit en het maatwerk van de vorming. Inhoud, begeleiding
en methodieken zijn de (hoofd)verantwoordelijkheid van de vormers. De groepsindeling is te
bekijken in functie van de programmadoelstellingen, de beginsituatie van de
militanten/vrijwilligers en de ‘syndicale omgeving’ waarin ze actief zijn. Puur praktische
overwegingen (organisatie en capaciteit) zijn niet het enige criterium.
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De effectieve selectie/samenstelling van leergroepen en de consequenties van die keuze voor
de begeleiding en leerwinst van de deelnemers, is een van de vraagpunten die we moeten
uitklaren voor de (lange) trajecten. We verwijzen naar de instroom/uitval-cijfers in de
basisvorming. Het aantal militanten dat vroegtijdig afhaakt is te groot. Een probleem van
afstemming? Te weinig quick wins? Hoe krijgen we beter aansluiting bij de minder bereikbare
werknemers(groepen)? Zie de inputsessies voor het congres Zeggenschap. Het aanvoelen is
dat het gesprek hierover niet alleen de klassieke argumenten voor en tegen
‘homogeen’/’divers’ moet overstijgen, maar dat er ook nood is aan experimenteerruimte voor
het ontwikkelen van nieuwe/innovatieve leersettings/ondersteuning. Uiteraard is dit te
verbinden met gewenste/verwachte (kern)competenties en de juiste aansluiting met/tussen de
basisvorming en de voortgezette.
De vragen zijn pertinent wanneer we militanten als een hefboom zien voor maatschappelijke
verandering. Wanneer we de zeggenschap van werknemers willen vrijwaren en versterken.
Daarom willen we de vorming flexibiliseren en differentiëren. En ook methodisch versterken
op procesbegeleiding, meer ervaringsgericht werken. Ons punt van kwaliteitszorg is de
transfer van leren faciliteren. Vernieuwde denkbeelden moeten handen en voeten krijgen.
Op de lijn actief burgerschap bv. leggen we de focus op themawerking, thema’s die
doelgroepen aanbelangen en die interprofessioneel en syndicaal relevant zijn (de noemer
‘arbeid en inkomen’). We vertrekken vanuit concrete noden en behoeften, en werken toe naar
realisaties: een actieplan en (beleidsmatige) oplossingen. De voorkeur gaat naar thema’s die
het potentieel hebben om nieuwe/minder bereikbare werknemers (belanghebbenden en
ervaringsdeskundigen) aan te spreken en die de representativiteit van ACV/beweging.net
versterken. Die aanpak ondersteunen we met verschillende werkvormen. Qua vorming is dat
vooral ‘proces- en projectmatig werken’, ‘netwerken’ e.a. korte sessies van ervaringsleren
begeleiden.

4.1.4.

Waarden van de organisatie
De voorbije jaren hebben we een hele weg afgelegd in transformatie. We hebben samen de
mogelijkheden van emancipatorisch vormingswerk verkend. Al doende. We verwijzen naar de
campagne ‘van solidariteit word je beter’. (R1314, pp.32-34;46-48)
Waarom? In essentie is dat terug aanknopen op onze visie: Waarom zeggen we wat we
zeggen en doen we wat we doen. Aanleiding: “de weerbarstigheid van de werkelijkheid”
(Spierts, 2014), de fixatie op TINA, de heersende ideologie, het besef van onze
kwetsbaarheid, het gevoel van onmacht bij de militanten.
“Professioneel syndicaal vormingswerk vraagt meer dan sleutelen aan technieken en
instrumenten. Ook morele en normatieve overwegingen moeten een plek krijgen in de
leerplaats. Dat vraagt van professionals om voortdurende reflectie; op hun maatschappelijke
rol, op hun relatie met de mensen voor wie ze werken (werknemersgroepen, leden, militanten,
deelnemers), op de morele en politieke werking van hun vakkennis.” (Kunneman, R1415,
p.37). We verwijzen naar ons project’ Visie en Missie ACV Militantenvorming’ en de
verschillende stappen. (R1415, p.39)
Dat is meer dan goede bedoelingen. Onze drie krachtlijnen sturen ook concrete werken aan.
‘Democratisering van de onderneming’ (DO) reviseert het model van zeggenschap en het
recht op vorming voor militanten, met concrete acties naar minder bereikbare werknemers.
(zie inputsessies en krachtlijnen ACV-congres 2015) Aangescherpt met een verbintenis
inspanningen op technisch en socio-politiek niveau. (actualiteitsresolutie 24). Hier hebben we
ook recht van spreken: ruim een kwart van de deelnemers is kortgeschoold. Voor veel
militanten is de syndicale vorming de eerste maal dat ze terug een vorm van educatie volgen
sinds de schoolbanken. De vorming laat militanten groeien: er is een duidelijk onderscheid
tussen militanten die vorming volgen en zij die dat niet doen.
‘Actief burgerschap’ (AB) stimuleert en ondersteunt burgers (leden, vrijwilligers) voor
maatschappelijke inzet. Zie de resultaten van onze vorming in actie, de campagne ‘Op de kop
gevallen’, de WS Tour Schone Kleren en sociale bescherming, enz. Dat is gemeenschap
vormen, cultureel vernieuwen, bevrijdend leren, transitie. (R1415, pp.52-53)
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‘Sociale weerbaarheid’, onze derde krachtlijn, werkt aan persoonlijke veerkracht en vooral
digitale geletterdheid. Hier dichten we de kloof met IT-basisopleidingen voor computerleken
en –beginners (praktisch en technisch) en –steeds meer- de lijn ‘informatiewinning en
communicatie’. Educo participeert jaarlijks aan de ‘Digitale Week’, een sensibiliseringscampagne voor mediawijsheid en e-inclusie. Het zijn vooral kansengroepen zoals jongeren,
senioren, mensen met migratieachtergrond en mensen met beperkingen (sociaal, cognitief,
mentaal) die nog sneller achter blijven.
Onze groeimogelijkheden? “Wat primeert is het vermogen om de eigen competenties correct
in te schatten en te benoemen en daarmee het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel te
versterken. Dat vermogen van de deelnemers kunnen we beter uitspelen”. (Baert, 2014)
“Waarden veranderen de praxis niet, het is een veranderde praxis die waarden verandert.”
(Welzer, 2013) Wij beginnen alvast.

4.1.5.

Personeel en stijl van de organisatie
Kennis, expertise, inzet, betrokkenheid, enthousiasme, verbondenheid, soepel, solidair,
communicatief, vaardig, complementair,… het zijn kenmerken die de stijl van de verschillende
teams typeren. De motivatie en collegialiteit zijn groot. Als er gaten vallen worden ze dicht
gereden. De kwaliteit van het aanbod, het imago van de vakbond, de kracht van de
deelnemers zijn punten van eer.
De vrouwen zijn trouwens in de meerderheid, met 64% op het totaal (N=46). Qua leeftijd zitten
we goed met één op vier jonger dan 34, één op tien seniors (55 plus) en het gros
daartussenin. Ruim de helft (53%) werkt al langer dan 10 jaar, al is er wel vernieuwing: 3 op
10 vte heeft een anciënniteit van hoogstens 2 jaar. De meerderheid (63%) heeft een bachelor,
de master (20%) komt er aan.
We kunnen spreken van een grote overlegcultuur. Naast de teambijeenkomsten en de grote
vormersvergadering, zijn er nog werkgroepen, collegagroepen, commissies en comités.
Het vormen en begeleiden van vrijwilligers is veeleisend maar uniek: door de polsslag van het
terrein, de sociaaleconomische en maatschappelijke agenda, het leven binnen en buiten de
onderneming. Elk van de partners geeft ruimte aan professionele autonomie en stimuleert
vernieuwing. De stijl van leidinggeven is open en direct. De vormers hebben een
competentieprofiel met verschillende clusters. Het concept is groeien naar vakmanschap,
daar wordt een combinatie van VTO, POP/PAP en intervisie op afgestemd. Voor de
nieuwkomers is er een algemeen introductieplan in de organisatie, een
kennismakingsgesprek met de ACV-vormingsdienst, een zesdaagse opleiding ‘Syndicaal
vormingswerk’ en een permanente begeleiding/opvolging door het
diensthoofd/teamverantwoordelijke. Sinds 2013 wordt een nieuwe vormer ook ondersteund
door een peter/meter.
Uitdagingen voor de komende jaren? Dat is groeien in ervaringsgericht leren en begeleiden,
blended leren en het gebruiken van digitale middelen. Ook de transfer van leren is een
groeizone. Hier willen vormers en secretarissen e.a. intenser samenwerken. Idem voor het
maatwerk van een leeftijds- en loopbaanbewust personeelsbeleid. Al die uitdagingen samen
zullen de vraag naar een kerntakenprofiel versterken.

AWV beleidsplan 2016 >‘20│ 26

4.1. Interne gegevensanalyse cf. 7S Mc Kinsey

4.1.6.

Strategie van de organisatie

Wat er op de plank ligt is een duidelijke optie voor de toekomst, met veel uitdagingen,
noodzakelijke bewegingen en acties in het bestek van dit beleidsplan.
De essentie is ‘doen durven’ en ‘durven doen’. Begeleiders en deelnemers, beroepskrachten
en militanten/vrijwilligers, organisatie en medewerkers, samen staan we voor dezelfde
opdracht: Stretchen.
Het is de stretchzone waarin we kunnen werken aan persoonlijke noden, verlangens,
problemen en angsten. Het is daar waar we mogelijkheden creëren om grenzen te verleggen
en de comfortzone uit te breiden. Het is de ruimte waar we kunnen groeien. Het potentieel.
Ervaring of Actie is de voorwaarde.
Daarna volgen:
Bewustwording, Verantwoordelijkheid, Experiment, Transfer.
Herkennen, Erkennen, Verkennen, Integreren.
Reflectie, Plaats geven, Toepassen.
Variaties van hetzelfde.
Die veranderingsmodellen (Nadler en Luckner, Hovelynck en Kolb) zijn geen onbekenden.
De afstemming van het financieel beleid, de werken aan financiële transparantie, de
professionalisering van VTO, de voorbeeldfunctie in ICT, de visie op militantenvorming, het
Toekomstlab voor ervaren militanten, de Academie en het nieuwe netwerken van
beweging.net,… dat zijn voorbeelden van die strategie.
Het doel van leren is dat er een verandering plaatsvindt: een toename van kennis of inzicht;
meer effect hebben op anderen; een verandering in waarden en attitudes,…
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Sterkten

S1

De ervaringsuitwisseling in de vorming wordt erg gewaardeerd. Militanten zijn
bijzonder positief over het kunnen uitwisselen van ervaringen met elkaar. Vormers spelen hier goed op in.
Militanten krijgen de kans hun verhaal te doen, ze zoeken samen naar oplossingen, en voelen zich
gesteund door anderen die vaak op gelijkaardige problemen botsen.

S2

Veel vormers zijn begeesterend en overtuigend. Militanten geven aan dat de begeestering van de vormer
en de manier waarop men dingen brengt (gebruik van eyeopeners) erg overtuigend was. Vanuit eigen
overtuiging en passie spreken is authentiek en aanstekelijk.

S3

Vormers staan tussen hun militanten, zijn open en betrokken bij de groep. Dit is enorm belangrijk
voor de sfeer in de groep. Het is belangrijk dat militanten zich op hun gemak voelen, iets durven zeggen,
zich veilig voelen.

S4

Het vormingsprogramma is erg gevarieerd. Door de mix van bevoegdheden, vaardigheden,
maatschappelijke vorming, etc. krijgen militanten een brede syndicale introductie. Ze leren zowel hun rol
kennen in de onderneming als hun rol in de vakbond.

S5

De vorming laat militanten groeien. Er is een duidelijk onderscheid tussen militanten die
vorming volgen en zij die dat niet doen. Militanten die vorming volgen groeien sneller en doen er
zelfvertrouwen op. De groei van de militanten vertaalt zich in het versterken en verder uitbouwen van de
syndicale werking.

S6

AWV is een innoverende organisatie. We zijn de voorbije jaren sterk bezig geweest met vernieuwende
projecten. Denken we maar aan Syndicaal Nederlands, de vorming voor jonge militanten zonder mandaat
in Zuid West-Vlaanderen, het gebruik van ICT in Gent-Eeklo, Webbuilder bij ACV-CSC METEA, de
nieuwe trajecten voor niet verkozen militanten op heel wat plaatsen, etc.

S7

AWV zet ook in op vorming en ondersteuning van de medewerkers. We hebben gewerkt rond
emancipatorisch vormingswerk, er is het peter- en meterschap, er zijn verschillende intervisiegroepen
geweest, er is de module syndicaal vormingswerk, we hebben een competentieprofiel van de
vormingsmedewerker opgesteld, er zijn de TTT’s, etc.

S8

AWV bereikt een unieke doelgroep. Ruim een kwart van de deelnemers is kortgeschoold. Voor veel
militanten is de syndicale vorming de eerste maal dat ze terug een vorm van educatie volgen sinds de
schoolbanken.
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Zwakten

Z1

Het aantal militanten dat vroegtijdig afhaakt is te groot. We bereiken bij de aanvang
van elke mandaatperiode een zeer grote groep militanten. Slechts een heel klein percentage houdt vol tot
het einde van het traject. De uitval heeft een grote impact op het rendement van de vorming.

Z2

De basisvorming zet te weinig in op ‘quick wins’ voor militanten. Militanten willen snel het gevoel dat
ze iets kunnen betekenen in hun bedrijf. Dit sterkt hun zelfvertrouwen. Het bewijst hun nut als militant ook
voor collega’s. Het behoedt de militanten voor ontmoediging en snel afhaken.

Z3

De vorming focust te veel op inhoud. Het aanbrengen van inhoud is niet onbelangrijk. Het probleem is dat
men vaak niet weet wat met de kennis aan te vangen. Communicatieve vaardigheden, hoe problemen
aanpakken, waar kan men terecht met vragen, naar wie moet men doorverwijzen?

Z4

De vorming laat weinig ruimte voor militanten om zich toe te leggen op wat hen boeit. Iedereen krijgt min
of meer hetzelfde programma. Er zijn echter verschillen in interesses en talenten in elke groep. In een
kern moet niet iedereen alles kennen. Nu is er geen mogelijkheid om zich te verdiepen in waar men goed
in is.

Z5

Er worden van een individuele vormer te veel competenties verwacht. Er wordt van vormers erg veel
verwacht: inhoudelijke expertise, methodisch sterk, vaardigheden kunnen aanleren, groepsprocessen
begeleiden, militanten laten reflecteren over zichzelf, etc. Deze competenties worden niet geleidelijk
verworven in een (lange) inloop- en groeiperiode. Er wordt integendeel uitgegaan van snelle
inzetbaarheid

Z6

Er worden te weinig digitale middelen gebruikt in de vorming. Militanten leren opzoeken, korte
nieuwsbrieven leren schrijven, email leren gebruiken, correct sociale media leren gebruiken, etc. Allemaal
zaken die erkend worden als nodig en nuttig maar die nu te weinig aan bod komen. Ook de expertise van
Educo op dit terrein wordt onvoldoende gevaloriseerd.

Z7

Er wordt te weinig aandacht besteed aan de selectie van doelgroepen. Welke
militanten nodigen we uit voor welke vorming? Hier wordt te weinig zorg aan besteed. Het gevolg zijn
militanten die vormingen 2 maal volgen, niet op hun plaats zitten, niet de kans krijgen een vorming te
volgen die ze nodig hebben. Dit is een verspilling van schaarse middelen. Anderzijds wordt een deel van
de militanten nooit uitgenodigd.

Z8

Te breed takenpakket of te veel vorming. Sommige vormers hebben een te breed takenpakket. Het gaat
om taken die vaak moeilijk combineerbaar zijn. Hierdoor komt het vormingswerk onder druk. Te veel
vorming geven is het andere uiterste. Het zorgt ervoor dat men voeling verliest met collega’s en de rest
van de organisatie. Ook ruimte om nieuwe dingen uit te proberen komt onder druk.

Z9

We zijn nog blue in het rapporteren van impact. Voortgaande op de LES-KUL-studie en Socius-tools,
zijn we qua impactevaluatie en rapportage van activiteiten en sterkten van organisatie en medewerkers,
eerder bescheiden, onzichtbaar en stil. Dat is niet alleen een kennis-/sturende ontwikkelingshandicap
t.a.v. medewerkers en leidinggevenden, maar ook een motiverende t.a.v. deelnemers (zie Baert 2013,
Herkennen van competenties), collega’s en achterban, die we via website e.a. communicatiemiddelen met
‘testimonials’ kunnen aanspreken. In de huidige beleidscontext is het ook een gemis wanneer we de
verdiensten van syndicale vorming en ICT-initiatie voor de ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare
groepen onvoldoende zichtbaar maken.
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Aspiraties

A1

Wij maken werk van Spierts’ krachten. Spierts pleit voor een verbindende professionalisering. Een
strategie die werkt aan ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit.
‘Improvisatie en experiment’ kunnen ambachtelijkheid (cf. werkplaatsen, communities of practice)
ontwikkelen. De onuitgesproken en ongrijpbare kant van het professioneel handelen, taciete kennis;
“De duizend alledaagse bewegingen die bij elkaar opgeteld een ambacht vormen.” (Sennet).
Werk- en methodiekontwikkeling, de wijze waarop professionals de interactie met deelnemers
vormgeven: “Een ‘echte’ professional scherpt de geest door voortdurend in contact te staan en kritisch
mee te denken met collega’s”. “Vaak begrijpen we de dingen pas als we ze repareren: zij die creëren én
repareren beschikken over de kennis die hen in staat stelt verder te kijken dan de elementen van een
techniek, naar het overkoepelende doel en de samenhang ervan.”
Bij vakmanschap gaat het zowel om het bijhouden als het ontwikkelen van het vak. Een cultuur waar
collega’s elkaar scherp houden, nieuwsgierig zijn, vakliteratuur bijhouden. Weten hoe te handelen
(knowing-in-action) en Reflection-on-action (achteraf): bv. in hoeverre heeft het handelen ook effect?
Stilstaan bij wat werkt.
Bij professionaliteit gaat het om het buitenperspectief. Momenteel gekenmerkt door afhankelijkheid en
bestuurlijke turbulentie. “De stille krachten van de verzorgingsstaat”, Marcel Spierts, 2014.

A2

Komt dat beleven: hier word je beter van. Het proces waarin een lerende volwassene zijn competenties
leert HERKENNEN, verwoorden en koppelen aan bestaande standaarden heeft een intrinsieke waarde,
die niet bepaald wordt door de vraag of dat proces uiteindelijk ook leidt tot een formele certificering. Dit
geldt zeker voor lagergeschoolde volwassenen. Wat primeert is het vermogen om de eigen competenties
correct in te schatten en te benoemen en daarmee het zelfbeeld en het zelfwaardegevoel te versterken.
Dat vermogen van de deelnemers kunnen we beter uitspelen. Conceptnota ‘Naar een geïntegreerd EVCbeleid’ Vlaamse regering, 2012. Heropgenomen in de platformtekst Baert, 2013.
Percentages van deelname gaan voorbij aan de essentie, de effecten die het leren heeft op mens en
samenleving: in termen van leerwinst, welbevinden, empowerment, emancipatie, loopbaankansen, sociale
integratie en cohesie. De nadruk op participatiepercentages op zich miskent de rol van het leren in een
informele context waar leren niet centraal staat, maar wel volop mogelijk is. Nochtans belangrijk voor
kortgeschoolden die vaak in een informele context leren en wie het leren dus vaak onzichtbaar of
‘ontelbaar’ blijft. Het is belangrijk om alle effecten van alle vormen van leren zichtbaar te maken en onder
de aandacht te brengen. Conceptnota ‘Naar een geïntegreerd EVC-beleid’ Vlaamse regering, 2012
Heropgenomen in de platformtekst Baert, 2013.

A3

Vorming flexibiliseren en differentiëren. Het leren van volwassenen wordt gekenmerkt door een
enorme variatie in de voorgeschiedenis, de voorkennis en de motivatie van de leerders.
De leerkenmerken (competenties, motivaties, strategieën) zijn een belangrijke vertrekbasis voor efficiënt
leren. Dat vraagt ook professionalisering van de begeleiders en een versterking van het e-leren. Maar
goed flexibiliseren impliceert ook de nodige aandacht voor leerders die (nog) geen regisseur van hun
eigen leren zijn. Voor hen is het aangewezen dat het leren gekaderd wordt (cf. voor- en natrajecten).
Platformtekst Baert, 2013. Argumenten voor impactvragen/follow-up van SNL voor anderstaligen.

A4

Het recht op vorming voor militanten is in heel het ACV gelijkaardig. Nu zien we grote verschillen in
wie wat waar volgt, wie wel vaak de kans krijgt om vorming te volgen, wat er in de vorming wel en niet aan
bod komt. Dat is zelfs het geval voor militanten uit hetzelfde bedrijf.

A5

Meer praktijkervaring in de vorming. Dat kan op verschillende manieren: Het zelf leren kennen van de
praktijk van de militanten. Het binnenbrengen van de praktijk van ervaren militanten. Het gebruik van
interviews met militanten.
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A6

Meer nazorg aanbieden zal het effect van de vorming versterken. De vorming stopt niet bij het einde van
de vorming. Het geleerde roept nieuwe vragen op. Militanten gaan ermee aan de slag en stuiten op
nieuwe problemen. Vormers willen ook een deel van de nazorg doen. Ook secretarissen willen hier meer
op inspelen.

A7

De vorming die we aanbieden moet kwaliteitsvol en vernieuwend zijn. Dat betekent dat we
evalueren, aan zelfreflectie doen, nieuwe methodieken uitproberen, deze met zorg uitkiezen, etc. Ook al
betekent vernieuwing vaak een stap uit de comfortzone, het is ook een manier om de job boeiend te
houden en om succeservaringen op te doen. Innovatie veronderstelt in de organisatie ruimte voor
experiment en mislukking.

A8

Vormers en secretarissen willen intenser (kunnen) samenwerken. Beide groepen ervaren het gebrek
aan tijd voor afstemming, overleg als een gemis. Het zou ideaal zijn als er meer zou kunnen
samengewerkt worden rond bepalen van de doelgroep, inhoud, rekrutering etc.

A9

Militanten zijn een hefboom van maatschappelijke verandering. Hoe vormen we
militanten die die rol kunnen opnemen? Hoe kunnen we hen onderlinge solidariteit laten voelen? Hen met
elkaar en de andere werknemers verbinden? Leren vragen stellen, analyseren, leren kijken met een
syndicale bril? Hoe worden militanten ambassadeurs van een syndicale maatschappijvisie?

A10

Van werken met ervaringen naar ervaringsgericht werken. In de vorming is nu al heel
wat ruimte voor ervaringsuitwisseling. We willen echter ervaringsgericht werken: dat veronderstelt dat we
in de vorming telkens vertrekken vanuit ervaringen die militanten zelf aanbrengen en deze aanwenden om
het doel van de vorming te bereiken.

A11

Experimenteren met impactevaluatie omdat we dit zelf belangrijk vinden. De infosessies en
intervisiegroep Impactbepaling van Socius hebben het teamco overtuigd om hiermee aan de slag te gaan.
De focus is voldoende evenwichtig (niet verdedigend) en komt tegemoet aan de doelstellingen van een
lerende organisatie. Als cases voor directe toepassingen zien we de experimenten ‘Syndicaal Nederlands
voor anderstaligen’ (SNL) en het project ‘Mix Leren voor syndicaal werk (MiX L). Redenen: het
verzamelen van kennis/inzichten over de initiatieven en het verbeteren van praktijken. Anderzijds ook
oordelen in de betekenis van ‘het omschrijven/juist definiëren van de verdienste, waarde en kwaliteit.’

A12

Regels voor succesvol verzet: Alles zou anders kunnen zijn. Het hangt uitsluitend van u af of er iets
verandert. Neem uzelf daarom au sérieux. Houd op met in te stemmen. Bied verzet zodra u niet instemt.
U hebt ontzettend veel speelruimte. Vergroot uw speelruimte waar u bent en waar u invloed hebt. Sluit
bondgenootschappen. Houd rekening met tegenslagen, vooral met tegenslagen die u zelf veroorzaakt. U
draagt geen verantwoordelijkheid voor de wereld. Hoe uw verzet eruitziet, hangt af van uw mogelijkheden.
En van wat u leuk vindt. (Welzer, 2013)
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Resultaten

R1

Vrijwaren en versterken van zeggenschap. Via vorming en logistieke steun spelen we actief
in op factoren die bepalend zijn voor de steun van de achterban: de wijze van syndicaal werk, de
communicatie, de zichtbaarheid van de afgevaardigde, de betrokkenheid van de achterban bij het
vakbondswerk, de waardering van het vakbondswerk in de publieke opinie,… Ontwerp KL11 Congres
ACV. Ideeën: Herkennen (Baert) en motivatiestrategieën (valoriseren van inzet); belang van website en
‘testimonials’ (onbekend is onbemind),…

R2

Militanten engageren zich om vorming te volgen. De militantenvorming is geen vrijblijvend aanbod.
Militanten hebben in het ACV recht op vorming maar er wordt van hen ook een engagement gevraagd om
vorming te volgen.

R3

Militantenvorming is gericht op verandering. Het ACV verwacht van de vorming dat ze
militanten vormt om in de onderneming en in de samenleving te werken aan verandering. De groei van
militanten staat in functie van de syndicale doelstellingen.

R4

Het maatschappelijk verhaal moet geïntegreerd worden in de vorming. ACV
vorming is niet waardenvrij, het is ideologische vorming. Militanten moeten vertrouwd geraken met het
gedachtengoed van de vakbond en ambassadeurs worden van ons syndicaal verhaal.

R5

Minder bereikbare werknemers krijgen voldoende aandacht. Uitgangspunt is de
stelling: ACV is de stem van alle werknemers. Dat streven lukt niet voor iedereen. Minder bereikbare
werknemers zijn jongeren, vrouwen, werknemers met buitenlandse roots en kmo-werknemers (de
klassieke ondervertegenwoordiging). Daarnaast is er een reeks andere groepen die problemen heeft met
zeggenschap en ontsporingen: de tijdelijken, de doorgeschoten precarisering van contracten voor
bepaalde duur (dagcontracten en afroepcontracten), de flex-jobs en mini-jobs; almaar meer langdurig
werkloze jongeren; de schijnzelfstandigen en ZZP’s, freelancers … Deze groepen ondersteunen we met
laagdrempelige vormingsinitiatieven op maat en ICT. Bij de contactpersoon / aanspreekpunt voor de
werknemers in ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging, kunnen alle kmo-werknemers terecht met
concrete vragen en bekommernissen.

R6

Een leeftijds- en loopbaanbewust personeelsbeleid is maatwerk, ook binnen de vakbond. Dat is een
kwestie van (langer) kunnen. Mogelijk maken dat mensen oud kunnen worden op het werk. Cao nr.104 de bedrijfsplannen die langer werken mogelijk maken voor oudere werknemers, is een instrument om de
kwaliteit van jobs en loopbanen in elke leeftijdsfase te verbeteren. De uitdaging blijft om dit te vertalen
naar concreet beleid op de werkvloer, al dan niet in het kader van de cao nr. 104. ACV maakt met de
miltanten zelf een grondige evaluatie van de toepassing en de resultaten. Actieplan: Hinderpalen
oplijsten, maar nog meer leren uit goede praktijken, en op die basis evt. voorstellen uitwerken die de cao
versterken. De vorming van militanten en secretarissen zal dit sterker integreren.

R7

Topthema welzijn op het werk: stress, werkdruk en psychosociale belasting. Stress, werkdruk en
psychosociale risico’s werden door een meerderheid van ACV-leden van comités PB en
basisoverlegcomités als het belangrijkste thema van welzijn op het werk gerangschikt. De cijfers over
ziekteverlof geven hetzelfde signaal. ACV engageert zich tot meer inspanningen op de werkvloer. De
vakbond voorziet een meer intensieve vorming van de werknemersvertegenwoordigers. Een campagne
zal werknemers en werkgevers mobiliseren om werk te maken van een grondige aanpak van de risico’s.
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4. Gegevensverzameling

4.2.

Externe omgevingsanalyse

Plannen doen we met de blik naar buiten. Zien wat er aankomt en beweegt.
Dan kunnen we onze kansen benutten en bedreigingen schatten voor goed verweer.
Met DESTEP-methode1 hebben we de omgeving afgespeurd.
Eigenlijk zijn we dat gewoon met de Gids op maatschappelijk gebied en de ID-dagen.
Wilkinson, Piketty, Galbraith, Bregman, Holslag, ze verschijnen eerder snel op de radar.
Of ze ook dienstig zijn voor de SWOART van AWV?
Eerst het lijstje live met de Usual Suspects: de toekomstverkenning van IDEA Consult, ‘De
blik van sociaal-cultureel volwassenenwerk gericht op 2025’, ‘De democratie voorbij’ met Luc
Huyse in drie! versies (Verenigde Verenigingen, ACV en Socius), tweemaal ‘De wereld
redden’ met Michel Bauwens (TNM, Oikos), ‘Zelf denken’ door Harald Welzer (TNM), Filip De
Rynck over de geest van Elinor Ostrom en de doe-democratie (AWV),... tot en met ‘Peilen
naar de impact van sociaal-culturele praktijken’ en de trilogie ‘Verstaan, Versterken, Vertellen’
over maatschappelijk innoveren in cadeauverpakking (Socius).
Ook Thomas Decreus, Paul Verhaeghe en Dirk Dewachter hebben we gehoord. En Joris Piot
over ‘Vrijwilligers in beweging’.
En eerder exclusief: ‘De stille krachten van de verzorgingsstaat’ van Marcel Spierts, over de
geschiedenis en toekomst van sociaal culturele professionals, versie Nederland.
Aangevuld met Nussbaums boek ‘Niet voor de winst’, Waarom de democratie de
geesteswetenschappen nodig heeft’ en Jo Caudrons ‘Digital Transformation’. Het eerste voor
het emancipatorisch vormingswerk, het tweede voor de uitdagingen inzake digitalisering.
Fons Van Dycks toekomstvisie op de rol van de vakbond kregen we van METEA.
Tenslotte hebben we ook de conceptnota ‘Naar een geïntegreerd EVC-beleid’, de
platformtekst van Baert & co grondig gelezen. Allicht zijn we dingen vergeten, maar daarvoor
hadden we Prado.
Daarmee hebben we een vertreklijstje kansen en bedreigingen (2 x 9) geproduceerd, in de
groep gegooid, en ingekort. Uitgezift op belang en relevantie voor de organisatie, eerst
individueel, daarna in groep met de bolletjeskermis. De ‘gelukkigen’ kregen wat kleur, en de
‘winnaars’ werden dik en vet. Kortom, dezelfde logica.

1
DESTEP is een afkorting voor demografische, economische, sociaal/culturele, technologische,
ecologische en politiek/juridische factoren. Het is een middel waarmee een beeld verkregen kan worden
van de externe (macro) omgeving waarin een organisatie actief is..
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Kansen

K1

Emancipatorisch vormingswerk blijft een wezenlijke opdracht. Er valt nog veel te
zeggen voor de emancipatorische grondstroom die in het verleden heel belangrijk was in de
volwasseneneducatie. Mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen in het
eigen leven en het samenleven, blijft een wezenlijke opdracht. Er is daarom maatschappelijke
(her)waardering van het ‘bredere’ leren nodig (leren dat niet louter instrumenteel gebeurt). Dat pleidooi is
niet tegengesteld aan de verwachte voordelen van de arbeidsmarkt: algemene of basiscompetenties zijn
transfereerbaar naar de professionele context. “Leren van en met elkaar en dus deelname aan
leeractiviteiten in groepsverband, is op zich een vorm van sociale inclusie en bevordert ook een ruimere
inclusie in sociale netwerken.
Globalisering, nieuwe (digitale) technologieën en toename van wetenschappelijke kennis zorgen voor een
informatie-overload, waarbij de media een belangrijke sturende rol heeft. De noodzaak ontstaat om
kritisch te leren omgaan met beschikbare informatie. Het vermogen van kritische reflectie wint aan belang.
Grote maatschappelijke uitdagingen zoals armoedebestrijding, de multiculturele samenleving of
verduurzaming, vragen niet enkel dat mensen (passief) leren OVER deze uitdagingen, maar ook (actief)
leren omgaan met en oplossingen zoeken voor deze uitdagingen. De leeromgeving speelt een belangrijke
rol in het uitrollen van transformatieprocessen. Platformtekst Baert, 2013

K2

Er bestaat niet zoiets als de ideale samenleving waar niet meer kan aan gewerkt worden. Er bestaat ook
geen point of no return. Doen alsof een evolutie onontkoombaar is, maakt deel uit van een politieke
strategie. Idem voor de neoliberale ideologie als de enig mogelijke oplossing. Er zijn wel degelijk
alternatieven. Dat toont de geschiedenis duidelijk aan: tijdens vorige crisissen werden volgens het aloude
principe van geven en nemen compromissen gesloten die veel minder neoliberaal waren en toch hebben
gewerkt. “Ik lig niet met TINA in bed maar wel met TAMARA: There Are Many Alternatives Ready and
Avalailable.” Bruno De Wever, knack 2015

K3

Vrijetijdskeuzes worden betekenisvol ingevuld. Cf. deelnemersbevraging zijn er 4 belangrijke motieven om
deel te nemen aan het sociaal-cultureel leven: ontplooiing, ontspanning, ontmoeting en sociale
verandering. Kanttekening: een bevraging van de blanke middenklasse? Meer algemeen zijn er 6 criteria
die iemands vrijetijdskeuze sturen: (i) Samenzijn met anderen, sociale interactie; (ii) Iets doen dat de
moeite waard is; (iii) Zich comfortabel voelen in zijn/haar omgeving; (iv) Uitdaging hebben aan nieuwe
ervaringen; (v) Mogelijkheden hebben om te leren; (vi) Actief deelnemen.

K4

Vernieuwend potentieel van levenslange en levensbrede vorming. Het potentieel vernieuwende van
LLL is het tegelijk combineren van 4 dimensies: tijd, inhoud, omgeving en actor. Tijdsdimensie: hetzij
continu informeel, al doende in het dagelijks leven en werken, hetzij periodiek in formele ‘studieperioden’;
Inhoudsdimensie: dient het leren ook te richten op basiscompetenties en sleutelkwalificaties die mensen
toerusten om met veranderingen en onvoorspelbaarheden op alle terreinen van het leven te kunnen
omgaan. Alleen specifieke (vak)kennis bijbrengen en jobspecifieke vaardigheden inoefenen is
ontoereikend omdat kennis snel veroudert, jobs en functies kunnen verdwijnen of grondig veranderen en
de samenleving en sociale verbanden (gezin, familie, buurt, steden,…) evolueren; Omgevingsdimensie:
niet langer alleen aandacht voor formele onderwijs- en opleidingsomgevingen, maar ook het leren in
non-formele en informele omgevingen verdient stimulering, waardering en erkenning. Actordimensie:
de regisseur worden van zijn eigen leren (of als team) in diverse leerrijke omgevingen.
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K5

Een beter, gemeenschappelijk statuut voor arbeiders en bedienden (K5) Het afgelopen anderhalf jaar
werden belangrijke stappen gezet voor de toenadering tussen de statuten. Al staan we nog ver van een
gemeenschappelijk statuut, zullen de beroepscentrales en de andere ACV-organisaties de syndicale
structuren al wel aanpassen. De globale hertekening van de taakverdeling is te concretiseren tegen medio
2018. Zo is de vakbond paraat wanneer het zeggenschapsmodel wordt aangepast aan het
gemeenschappelijk statuut, en kunnen ook de sociale verkiezingen van 2020 op basis van die
hertekening worden voorbereid. De nu eerstvolgende periode wordt actief benut voor ruime raadpleging
van militanten en vrijgestelden. Basis van die benadering: de mens is er niet voor de structuren, maar de
structuren zijn er voor de mens. Het herzien van de samenwerking en taakverdeling kan en moet leiden
tot een betere dienst aan en meer zeggenschap voor de leden. Al de rest is bijzaak.

K6

De reputatiewinst van duurzaam ondernemen. Duurzaamheidslabels promoten het sociaal verantwoord
ondernemen, met meer respect voor mens, milieu en maatschappij. Een toenemend aantal bedrijven
speelt daarop in, en rapporteert wat ze doen voor meer duurzaamheid. Uiteraard is er ook veel window
dressing, schone schijn. Met achterliggend veel commerciële belangen. Duurzaamheidsrapportering kan
die labels normeren en valideren. Betrouwbaar maken door een gedegen controle, ook door de
werknemers.
De ACV-benadering steunt op 5 R’s: rules, rights, reporting, responsability en respect (inz. voor de
werknemers). ACV versterkt de inzet voor een radicale vermindering van de ecologische voetafdruk van
de bedrijven.

K7

De voorzet van het steunpunt Socius rond impactevaluatie. De studie ‘Peilen naar de impact van sociaalculturele praktijken’ i.s.m. het Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KULeuven) stimuleert
organisaties en professionals uit de sector om hun eigen leerproces - de ontwikkeling van deelnemers,
vrijwilligers, burgers, groepen of gemeenschappen – onder de loep te nemen en stil te staan bij een
aantal fundamentele vragen.
Bereiken we wat we willen bereiken met onze initiatieven? Leiden ze altijd tot gewenste uitkomsten? Wat
is de betekenis en de waarde ervan voor deelnemers, partners en de samenleving? Met deze studie
helpen ze ons op weg om een geschikte aanpak te vinden waarmee we deze vragen kunnen
beantwoorden. Impactbepaling beoogt niet alleen de legitimering en zichtbaarheid van het sociaalcultureel volwassenenwerk (verdedigend), maar vooral de ontwikkeling van de organisaties en
professionals binnen de sector (professionalisering en integrale kwaliteitszorg).

K8

De juiste drive en dynamiek in het financieel beheer na de aanbeveling en de positieve eindevaluatie.

K9

“Wij beginnen alvast” (3 à 5%) maakt het verschil. “Terwijl de overgrote meerderheid ofwel helemaal
niet met de toekomst begaan is, ofwel nog steeds warm loopt voor de fictie van een eindeloze expansie,
experimenteert deze elite met de mogelijkheden van een andere politiek, een andere productie, een
andere socialiteit. Ze bouwt laboratoria voor een andere praxis. Als die politiek ooit door een meerderheid
gedragen wordt, zal het alleen zijn omdat ze door praxis een cultuurmodel opzet dat meer ten dienste
staat van het leven, dat eleganter, vrolijker en opwindender is dan het versleten model. En omdat er
mensen zijn die zichzelf au sérieux nemen en bereid zijn zo’n model door te zetten.”
“Dat lukt inderdaad alleen dankzij de praktijk, nooit door een oproep te doen. Nooit doordat degenen die
de verkeerde levenswijze volgen anderen vertellen wat goed zou zijn om te doen. M.a.w.: het lukt alleen
door een in de praktijk omgezet niet-instemmen. Door verzet in allerlei vormen. Verzet tegen jezelf en
tegen de schijnaantrekkelijkheid van een verder verblijf in de comfortzone.” “Wat we na veertig jaar
milieubeweging en twintig jaar post-democratie vooral niet meer nodig hebben, zijn oproepen en
gemoraliseer. Waarden veranderen de praxis niet, het is een veranderde praxis die waarden verandert.”
“Intelligentie is een morele categorie. […] Intelligentie, als ‘kracht om te oordelen’ veronderstelt de
opheffing van de tegenstelling van verstand en gevoel. […] De oordeelkracht van de morele intelligentie is
daarom de voorwaarde voor zelf denken en Verlichting.” “Tenslotte is het louter analyseren van foute
ontwikkelingen en toestanden op zich zinloos; morele intelligentie daarentegen wil de dingen veranderen.”
(Harald Welzer, 2013)
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Bedreigingen

B1

De neoliberale cultuur tast onze visie en onze praktijken aan. Een cultuur waarin productiviteit,
verzakelijking en efficiëntie centraal staan, tast ons beleid, onze visie en onze praktijken aan. TINA “De
weerbarstigheid van de werkelijkheid heeft het geloof in de tegencultuur van een menselijke samenleving
aanzienlijk gematigd. Woorden als emancipatie, zelfontplooiing en weerbaarheid worden niet of slechts
met grote omzichtigheid in de mond genomen.” (Spierts, 2014)
Het cultuurpolitieke beginsel van permanente vorming heeft plaatsgemaakt voor het sociaal-economisch
beginsel van LLL. Die wissel versterkt ook de instrumentalisering van de vorming: meer focus op
kortetermijneffecten, op technische kennis, arbeidsmarktgerichte competenties,… Deze evolutie legt een
zware hypotheek op de relatie met de groepen wiens rechten en belangen verdedigd worden door
middenveldorganisaties.
De kwalijke gevolgen van deregulering zijn niet onder controle en zullen verder opspelen. Zie de
groeiende werkloosheid. De beursgroei zal er wel zijn, maar voor welke economie, en voor wie? De nog
welgestelde groep in de samenleving wordt bereid gevonden om een besparingspolitiek te slikken, deels
omdat die vooral de minderbedeelde groepen treft. Net als een belangrijk deel van de sector.
Geloven dat de neoliberale politiek zichzelf hopeloos vastrijdt als we daarvoor de tijd laten, is dikwijls een
onderdeel van dat gedachtegoed (naïef). Cf. Piketty: Er zijn politieke keuzes en strijd nodig om die
rechtvaardige maatschappij, met meer kansen voor allen, te bereiken! Een mentaliteitsverandering die de
uitgangspunten herformuleert kan en moet ook door de socioculturele sector worden ingezet.

B2

Er is een verlies aan vertrouwen en legitimiteit van de vakbonden. Een van de
vaststellingen is het volledig afhaken en de politieke onverschilligheid van steeds meer mensen, i.c. jonge
generaties. Vakbonden worden als dino’s beschouwd, die hun eigen organisatiebelang voorop zetten. “Ze
zijn de trein aan het missen”, is het aanvoelen van wat er leeft bij een deel werknemersgroepen.
“Met de opkomst van de verzorgingsstaat in de jaren 1970 is veel middenveld in systemen van de
overheid ingekapseld, in decreten, reglementen en controle; gericht op beleidsambities die een steeds
ambitieuzere overheid zelf ontwikkelde. Het middenveld professionaliseerde geleidelijk, met de steun van
de overheid, en begon ook meer volgens marktprincipes te werken. De geest van het militante
burgerinitiatief verwaterde. Burgerinitiatieven ontwikkelen zich nu meer op lokaal niveau, met nieuwe
werkmethoden en nieuwe thema’s.” (De Rynck 2014) “Rechtse krachten doen er alles aan om
vakbonden af te schilderen als oubollige, onnodige en zelfs gevaarlijke conservatieve krachten die
mensen beletten om geld te verdienen en vrij te ondernemen”. […] Geen wonder: “Vakbonden zijn bijna
de laatste georganiseerde krachten die de marktsoevereiniteit verwerpen en haar ook effectief kunnen
uitdagen”. (Decreus 2013)

B3

Het model van zeggenschap is toe aan revisie. De feiten, al bij herhaling vastgesteld: het klassieke,
gecentraliseerde industriële bedrijf maakt plaats voor netwerken van bedrijven, vaak internationale
waardeketens. Meer en meer werknemers zien elkaar nooit of nauwelijks, omdat ze permanent op afstand
werken: thuis, plaatsonafhankelijk, bij andere bedrijven of in andermans huishouden. Verbazingwekkend
veel bedrijven en instellingen discrimineren nog onnodig tussen personeelsgroepen met regeltjes rond
zaken als koffie en frisdrank, parkingplaatsen, douchen binnen of buiten de werkuren, toiletten, cafetaria’s
en refters, pauzes, personeelsfeestjes, geschenken,…

B4

Een nieuw cultureel nationalisme. “Met de vondst van een nieuwe vijand – de islam (9/11) wordt een
nieuw cultureel nationalisme aangewakkerd dat goed samengaat met het neoliberalisme. Ook hier wordt
geroepen: grensoverschrijdende zeker kosmopolitische cultuur is volksvreemd, verloedering van het eigen
erfgoed! En het socioculturele is al helemaal een vorm van potverteren.” “De verschuiving van de
wereldmacht – met een verschuiving van de economische kracht naar de BRIC-landen – leidde tot een
verharding van de exclusieve positie: wij tegen de anderen, wij zijn tenslotte superieur. De combinatie
economisch liberalisme. Als vanzelf wordt de socioculturele sector geplet tussen twee ideologische
voorhamers, de neoliberale én de nationalistische visie. Een doelgroepenbeleid is zinvol om een culturele,
gender- of levensbeschouwelijke minderheid tijdelijk te laten groeien, zich sterk te maken en een identiteit
te profileren. Maar na enkele jaren, en zeker na enkele generaties, is de continuering van doelgroepen
een verkeerde optie.
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B5

De geïsoleerde militant voelt zich in de steek gelaten. In sectoren zonder syndicale
traditie is de aanwezigheid van vakbonden en een beroep doen op de vakbonden niet vanzelfsprekend.
Een afgevaardigde binnen een bedrijf of instelling botst er al snel op een muur van onverschilligheid, zo al
niet weerstand tegen de vakbond, ook beïnvloed door de beeldvorming in de media. Het syndicale werk
dreigt daardoor soms in een impasse te zitten. Met geïsoleerde militanten, gekneld tussen vakbond en
collega’s, die voelen dat ze aan hun lot worden overgelaten.
“Dit is een onaanvaardbare situatie voor een syndicale organisatie waarvan de essentie is een collectief
project te zijn.” Aangepast vakbondswerk impliceert ook de nodige kritische zin over hoe we globaal als
vakbond overkomen bij die doelgroepen. Zij hebben een andere kijk op de verhouding werkgever en
werknemer.

B6

De basis voor rekrutering wordt meer fragiel. Sectoren en bedrijven zonder vakbond in het huismeubilair
zijn een meer fragiele werfbasis voor syndicale vorming dan sectoren met een lange syndicale traditie.
Terwijl de deelnemerscijfers en -uren vooral bij die laatste aantikken. Idem dito voor de (nieuwe)
werknemersgroepen. Hun kenmerken signaleren een grotere kwetsbaarheid. Neem de sluipende groei
van tijdelijke contracten en de concentratie bij groepen die sowieso kwetsbaarder staan op de
arbeidsmarkt: jongeren, vrouwen en werknemers met buitenlandse roots. En de zogenaamde
‘professionals’ in een aantal sectoren en beroepsgroepen, jobs met een redelijke vrijheid, van het type:
researchers, journalisten, academici, ICT-specialisten, maar ook heel wat beroepen in de nonprofitsectoren.

B7

De nieuwe modelburger: de ondernemer (B7) Ondernemerschap is veel meer geworden dan een louter
economische positie. Het is een nieuw model van burgerschap. De modelburger is hij of zij die hard werkt,
rationeel en instrumenteel handelt, en creativiteit louter aanwendt als middel om winst te maximaliseren.
De burger-ondernemer bekijkt de politiek en de maatschappij als machines die ten dienste staan van het
verwerven van zoveel mogelijk persoonlijke rijkdom. De staat is een groot verzekeringkantoor … […] De
hoogste vorm van cultuurbeleving wordt entertainment, een verzetje voor de geest dat ons in staat stelt
om met een fris gemoed een nieuwe maandagochtend aan te vatten.” (Decreus 2013) “Ik begin meer
hoop te krijgen. Onder jongeren leeft steeds meer een entrepreneurial spirit”, verklaart Pascal Cools (DS
8/2012) Idem voor de popcultuur. Het motto is ‘get rich or die trying’, de biopic van rapper 50 Cent. Een
intrapreneur is in ondernemersjargon iemand die zich binnen een organisatie ondernemend gedraagt.
(Wikipedia) “Voor mij is sociaal engagement een vorm van ondernemen.” zegt Frank Vandenbroucke
(Kader 12/2014)

B8

Hoe meer het publieke wordt geprivatiseerd, hoe meer burgers ook in consumenten transformeren. Aan
de burger wordt dezelfde macht toegekend als aan de consument. Geen dus. […] Ook vrijheid wordt
gereduceerd tot een betekenisloze negatieve vrijheid. “We kunnen vrolijk kiezen tussen limonade van
merk X of Y. Maar we hebben geen medezeggenschap over bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën bij
de kweek van de vruchten die dienen als grondstof voor de limonade.” “Het eerste doel van iedere
privéondernemer is winstmaximalisatie. Een product dat geen winst meer oplevert, zal hij niet langer
aanbieden. Dat geldt ook voor goederen of diensten die voorheen publiek waren. Maar het is natuurlijk
een complete illusie om ervan uit te gaan dat alles wat van openbaar nut is, ook winstgevend is, en dat
alles wat winstgevend is, ook van openbaar nut is.” (Decreus 2013)

B9

Geschiedenisloosheid maakt blind voor onbedoelde gevolgen van beslissingen. “Mensen geloven vaak
dat ze niet meer tot de meerderheid behoren als ze die bekritiseren.” […] Ook de oppositie kan deel
uitmaken van de meerderheidssamenleving; in moderne democratieën is dat zelfs de regel.” Geldt ook
voor de milieubeweging stelt Welzer: “De verklaring zie ik in het feit dat ze voor de motivering van
interventies tegen vernietigingen en vervuilingen ook geen geschiedenis nodig heeft: de huidige status
quo volstaat, die moet beschermd of hersteld worden.” “Om de eigen rol in de ontwikkeling van de
samenleving te begrijpen, is geschiedenisloosheid evenwel uiterst hinderlijk: zonder begrip van
historische processen wordt al snel over het hoofd gezien dat maatregelen kunnen bijdragen tot het
ondersteunen van een systeem, terwijl ze het systeem juist hoorden op te heffen. Dat geldt net zo goed
voor de postfossiele economie als voor de handel in emissierechten. […] Het maakt blind voor
onbedoelde gevolgen van beslissingen. (Welzer, 2013)

AWV beleidsplan 2016 >‘20│ 37

4.3.

Conclusies en beleidsuitdagingen

C 1.

Miltanten zijn een hefboom van maatschappelijke verandering (A9)
zeggen de medewerkers van AWV. Waar anderen gefixeerd zijn op TINA2, werken wij met de
kracht van TAMARA: There Are Many And Real Alternatives. Dat is een wezenlijk verschil.
Ons verhaal is een tegenverhaal, over een open toekomst met andere middelen. Geen ideefixe. De keuze is ook niet evident. “De weerbarstigheid van de werkelijkheid heeft het geloof in
de tegencultuur van een menselijke samenleving aanzienlijk gematigd. Woorden als
emancipatie, zelfontplooiing en weerbaarheid worden niet of slechts met grote omzichtigheid
in de mond genomen.” (Spierts, 2014) Een cultuur waarin productiviteit, verzakelijking en
efficiëntie centraal staan, tast ons beleid, onze visie en onze praktijken aan. (B1) In onze
omgevingsanalyse (h)erkennen we die bedreiging. Helemaal vooraan markeren we de
effecten met het grootste zorgkarakter in vet rood: ‘Er is een verlies aan vertrouwen en
legitimiteit van de vakbonden’ (B2) ‘De geïsoleerde militant voelt zich in de steek
gelaten’ (B5).

2

There is no alternative (shortened as TINA) was a slogan often used by the Conservative British Prime
Minister Margaret Thatcher. In economics, politics, and political economy, it has come to mean that "there
is no alternative" to economic liberalism that free markets, free trade, and capitalist globalization are the
best or the only way for modern societies to develop. (bron: Wikipedia)
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Het besef van die kwetsbaarheid was ook te lezen in vorig beleidsplan, zie onze conclusies
over het sociaal project van de beweging als referentiewaarde voor de Ateliers.3 De uitdaging
‘Er zijn geen evidenties meer, een duurzame toekomst maken we zelf’ motiveerde ons om
actief aan de slag te gaan met de kernpunten ‘sociale rechtvaardigheid’, ‘participatieve
democratie’ en ‘duurzame ontwikkeling’. En ja, daar is intussen veel werk verzet. Voor tekst
en uitleg verwijzen we naar de voortgangsrapporten. Hier wel een overzicht van activiteiten
pro memorie:









De campagne ‘Iedereen mee’ rond kansarmoede en de projectsporen i.s.m. Welzijnszorg;
De campagne ‘Van solidariteit word je beter’, het programma ‘Kritisch omgaan met de media’
(basisvorming) en het traject ‘maatschappelijke actualiteiten’ (voortgezette vorming);
De startdagen en tours van Wereldsolidariteit voor ‘Schone kleren’ en ‘Sociale bescherming’;
De participatie aan de jaarlijkse Digitale Week;
Het programma syndicale vorming voor jongerenkandidaten;
Het participatietraject GRV2012 met de reflectietafels en de 7x7-tool voor prioriteitennota’s;
De campagne ‘Op de kop gevallen?’ voor duurzame mobiliteit, met STOP-tentoonstellingen, VIP
Versiertoer voor Korte Ritten en de Forumdagen van Verkeersplatforms
Het leertraject transitie met de TNM-events, de syndicale academie ‘Werkbaar werk’, de studiedagen
‘De kreet van de ruimte’ en ‘Samen de ruimte maken’.

Het verhaal van deze verscheiden projecten zit vol energie en inspireert concepten van
nieuwe initiatieven, op diverse terreinen. Die drive wordt ook zichtbaar in de aspiraties van de
SWOART en de keuze van de medewerkers om uit de comfortzone te stappen. Want
‘miltanten/vrijwilligers zijn een hefboom van maatschappelijke verandering’ (A9), en dus
schakelen we ‘van werken met ervaringen naar ervaringsgericht werken’ (A10). Alle
werkelijke leven is ontmoeten.
Waarom? En waarom nu? We houden het bij voortschrijdend inzicht en de kracht van
perspectief. Voortschrijdend inzicht? In de voorbije jaren hebben we samen de mogelijkheden
van emancipatorisch vormingswerk verkend. Al doende. We verwijzen naar de campagne
‘van solidariteit word je beter’, the making of (zie R1314, pp.46-48) en de producten, o.m.
‘kritisch omgaan met de media’ en ‘maatschappelijke actualiteiten’ (zie R1314, pp.32-34).
Nu we het daarover hebben: bij het eerste (een dagprogramma basisvorming) was het leren
gericht op kritisch omgaan met nieuwsbronnen en het oefenen van vuistregels voor
gefundeerde meningen en standpunten; en bij het tweede (een weekprogramma voortgezette
vorming) was het opzet samen een referentiekader te ontwikkelen op de thema’s
kansarmoede, sociale zekerheid, rechtvaardige fiscaliteit,… en die visie ook passend te
gebruiken in discussies, bv. met werkcollega’s. Ook geen toeval dat we die richting verder
uitwillen, het vermogen van kritische reflectie wint aan belang. Emancipatorisch
vormingswerk blijft een wezenlijke opdracht (K1) Onze nodige referenties ‘kansen uit de
maatschappelijke omgeving’ (Aspiraties x Kansen = Realiseren) zijn te lezen in ‘Het leren
van volwassenen: stimulansen voor het komende decennium’4: (p.14) “Er valt nog veel te
zeggen voor de emancipatorische grondstroom die in het verleden heel belangrijk was in de
volwasseneneducatie. Mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te
stellen in het eigen leven en het samenleven, blijft een wezenlijke opdracht van opvoeding,
onderwijs en vorming”. […] (p.15) “Leren van en met elkaar en dus deelname aan
leeractiviteiten in groepsverband, is op zich een vorm van sociale inclusie en bevordert ook
een ruimere inclusie in sociale netwerken.”

3

Zie AWV beleidsplan 2011>15, Conclusies en beleidsuitdagingen, p.28:”Toch is die sterkte, het delen
van dezelfde maatschappijvisie en waarden, het wij-gevoel, bekeken vanuit de doelgroep geen bonus
voor het leven. Een aantal evidenties zijn weg. We voelen grote nood aan zingeving en duiding bij de
deelnemers, ook bij onze (jonge) medewerkers.”
4
Platformtekst: Wat heeft de denkgroep geleerd? Herman Baert e.a., 2013.
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We zien hier trouwens ook nog een tweede treffer: Het vernieuwende potentieel van
levenslange en levensbrede vorming (K4) Volgens de denkgroep schuilt het ‘potentieel
vernieuwende’ in het combineren van vier dimensies: tijd, inhoud, omgeving en actor. Ook dat
willen we graag realiseren. Vooral op de dimensies ‘inhoud’ en ‘actor’ zien we nieuwe
mogelijkheden en groeiruimte. De inhoudsdimensie waar we het leren in de militantenvorming
bijvoorbeeld meer willen richten op basis- en kerncompetenties. ‘Leren omgaan met
informatie’ zal, benevens de essentie van vaktechnische/theoretische kaders en
achtergronden, meer klemtoon krijgen dan ‘kennisoverdracht’. Wetgeving, wetenschappelijke
inzichten, enz. evolueren immers permanent en worden eerder digitaal beschikbaar.
Opzoekvaardigheden zijn bijgevolg belangrijker geworden: ‘Waar vind ik de juiste info?’, ‘Wie
schrijft dit?’, ‘Wat staat er juist en wat betekent dit?’, ‘Hoe moet ik die informatie toepassen op
mijn case?’. Wij willen werknemers/militanten/vrijwilligers “toerusten om met veranderingen en
onvoorspelbaarheden op alle terreinen van het sociale, economische, politieke en culturele
leven te kunnen omgaan.” Ook die actordimensie zien we te exploreren. “Omdat de lerende
centraal komt te staan in het educatief aanbod, moeten leervormen worden gevarieerd en
leerwegen flexibel(er) worden gemaakt. Dat wil ook zeggen dat iemand regisseur van zijn
eigen leren – in diverse leerrijke omgevingen – moet kunnen worden.”
Daarnaast, zoals gezegd, is er ook de kracht van perspectief. Hebben we uit goede bron:
Welzer, Decreus, Piketty, De Rynck, Nussbaum, Huyse, Bauwens,… Outward Bound, Motief,
Hart boven Hard, Ringland. Hun raad en wijsheid in twee woorden is: “Durven doen”.
Hier herinneren we een lichte maar beslissende syndicale prik: Er bestaat niet zoiets als de
ideale samenleving waar niet meer kan aan gewerkt worden (K2). Er bestaat ook geen point
of no return. Doen alsof een evolutie onontkoombaar is, maakt deel uit van een politieke
strategie. Idem voor de neoliberale ideologie als de enig mogelijke oplossing. Er zijn wel
degelijk alternatieven. “Ik lig niet met TINA in bed maar wel met TAMARA: There Are Many
Alternatives Ready and Avalailable” is een mooie van Bruno De Wever (Knack, 2015)
Evenals die van Harald Welzer, een van de sprekers op het TNM Festival, oktober 2014:
“Wij beginnen alvast” (3 à 5%) maakt het verschil (K9), onze derde treffer. Ook die willen
we vermenigvuldigen met de hefboomfunctie van militanten/vrijwilligers. We zien
mogelijkheden voor de rol van ‘ambassadeurs’ op onze thema’s en werkterreinen. Naar
analogie met de voortrekkers van Welzer: “Terwijl de overgrote meerderheid ofwel helemaal
niet met de toekomst begaan is, ofwel nog steeds warm loopt voor de fictie van een eindeloze
expansie, experimenteert deze elite5 met de mogelijkheden van een andere politiek, een
andere productie, een andere socialiteit. Ze bouwt laboratoria voor een andere praxis. Als
die politiek ooit door een meerderheid gedragen wordt, zal het alleen zijn omdat ze door
praxis een cultuurmodel opzet dat meer ten dienste staat van het leven, dat eleganter,
vrolijker en opwindender is dan het versleten model. En omdat er mensen zijn die zichzelf au
sérieux nemen en bereid zijn zo’n model door te zetten.” […] “Dat lukt inderdaad alleen
dankzij de praktijk, nooit door een oproep te doen. Nooit doordat degenen die de verkeerde
levenswijze volgen anderen vertellen wat goed zou zijn om te doen. M.a.w.: het lukt alleen
door een in de praktijk omgezet niet-instemmen. Door verzet in allerlei vormen. Verzet tegen
jezelf en tegen de schijnaantrekkelijkheid van een verder verblijf in de comfortzone.” […] “Wat
we na veertig jaar milieubeweging en twintig jaar post-democratie vooral niet meer nodig
hebben, zijn oproepen en gemoraliseer. Waarden veranderen de praxis niet, het is een
veranderde praxis die waarden verandert.” “Intelligentie is een morele categorie. […]
Intelligentie, als ‘kracht om te oordelen’ veronderstelt de opheffing van de tegenstelling van
verstand en gevoel. […] De oordeelkracht van de morele intelligentie is daarom de
voorwaarde voor zelf denken en Verlichting.” […] “Tenslotte is het louter analyseren van
foute ontwikkelingen en toestanden op zich zinloos; morele intelligentie daarentegen
wil de dingen veranderen.”

5

Hier zonder de negatieve connotatie van het Nederlands. Elite (Frans: élite uit Latijn eligere = uitkiezen)
is een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone kwalificaties of privileges, waardoor zij op een
bepaald vlak de hoogste positie inneemt. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire,
economische en culturele elites. (bron: Wikipedia)

AWV beleidsplan 2016 >‘20│ 40

4.3. Conclusies en beleidsuitdagingen

C 1.*** Ook hier staan we gelukkig verder dan voornemens. Zie de activiteiten op de teller van ‘Actief
burgerschap’: de campagnes voor ‘Schone Kleren’ en ‘Sociale bescherming’ i.s.m.
Wereldsolidariteit, de campagne Op de kop gevallen voor duurzame mobiliteit, de events,
studiedagen e.a. ondersteuning van vrijwilligers in ruimtelijk advieswerk; en de digitale
kloofdichters van Educo niet te vergeten op het terrein van ‘Sociale weerbaarheid’.
We lanceren ook een nieuw project voor actief burgerschap, de start-up van
beweging.academie. (Zie hfdst.3, programma, p.16) Hiermee willen we ‘ambassadeurs’
vormen op thema’s van belang. Het open aanbod is hier essentieel. De deelnemers krijgen de
ruimte om samen een nieuw referentiekader te ontwikkelen. Volgens de formule zienoordelen-handelen. Hiermee zullen ze nadien ook aan de slag gaan in het verenigingsleven
(handelen), met methodieken die ze in de loop van het traject eigen maken.
Toch willen/moeten we nog meer verschil kunnen maken op de lijn ‘Democratisering van de
onderneming’. Herinner B2 en B5. Tenslotte is dat ook een manier van ‘Omdenken’
(Aspiraties x Bedreigingen), een fris bonusproduct van de SWOART.
Netwerkleren, het leren van vrijwilligers via netwerken, is één van de denksporen die hier
perspectief geven (zie verder, p.56) Het experiment ‘Toekomstlabo’ van de centrale BIE gaat
in die richting: de nieuwe rol/mogelijkheden van ervaren militanten in het coachen van
nieuwkomers.
Hier, aan het eind van de eerste conclusies, is het goed om vast te stellen dat onze
opdrachtgever ACV het belang van deze aspiratie en kansen deelt en onderstreept. Zie de top
drie van Resultaten die de voornaamste stakeholder aan dit beleidsplan verbindt:
‘Het maatschappelijk verhaal moet geïntegreerd worden in de vorming’ (R4); ‘Minder
bereikbare werknemers krijgen voldoende aandacht’ (R5) en ‘Militantenvorming is gericht op
verandering’ (R3). Alles samen geeft dat het engagement van de goedgekeurde krachtlijn 11:
“Via sociale, politieke en syndicale vorming en logistieke steun spelen we actief in op
factoren die bepalend zijn om steun van de achterban te bekomen en te behouden […].(R1)
Naast de aanpassingen (vet) werd de krachtlijn ook aangevuld: “Met een jaarlijkse week van
de militant willen we de aandacht vestigen op het belang van hun dagelijks werk en hun
maatschappelijke meerwaarde. Om dit te realiseren vragen we een versterking van de ACV
vormingsdiensten, vorming ook voor plaatsvervangers en andere militanten en een betere
ondersteuning van werknemersafgevaardigden door de vakbondsverantwoordelijken.”
Dat brengt ons bij de eerste beleidsuitdaging (BU) voor AWV.

BU 1

Er is serieus werk aan de toekomst. Ons sociaal project heeft vertrouwen,
legitimiteit en steun nodig. Onze kracht is doen durven, durven doen.
Daarvoor zien we ook medestanders op het terrein, die mensen helpen om zich
kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen. In het eigen leven, in de
onderneming, en in de samenleving. Militanten/vrijwilligers zijn een hefboom
van maatschappelijke verandering. Emancipatorisch vormingswerk, hun recht,
blijft een wezenlijke opdracht. ‘Wij beginnen alvast’ maakt het verschil.
Dat doen we samen.
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Eerst komen de deelnemers.
Werknemersgroepen, met of zonder werk, die we vandaag onvoldoende bereiken. Specifieke
groepen (m/v/x), jong en oud: uit groot- en kleinbedrijf; vastbenoemden en contractuelen, met
contracten voor onbepaalde duur en precaire contracten: dagcontracten, afroepcontracten,
zeer langdurig tijdelijke contracten. Werknemers, leden en/of militanten uit sectoren en
beroepsgroepen met een zwakke syndicale aanwezigheid (29,30); zelfstandigen zonder
personeel; werknemers in precaire statuten en onvrijwillig deeltijds werk, jongeren, vrouwen
en werknemers met migratieachtergrond gezien hun oververtegenwoordiging in deze
arbeidsrelaties (32). Werknemersafgevaardigden bij onderaannemers (34). Jongeren, op
school of van school, werkend of nog niet, vast of precair contract. (35) Syndicale
peters/meters uit grote ondernemingen of instellingen met overleg die samenwerken met
kleinere zonder of met beginnend overleg (39). Mensen met een (arbeids)handicap. (61)
Werknemers/leden in de kmo’s. (22) Werknemers/militanten die op verspreide plaatsen of op
afstand werken. (23) Werknemers in ondernemingen zonder syndicale aanwezigheid. (25)
Deeltijdsen, mensen met gezinslasten, mensen met zorgtaken [Opgemerkt in de
krachtlijnen van het ACV congres Zeggenschap, 2015] Doelgroepen die niet of
onvoldoende bereikt worden en bijzondere aandacht vragen: mandaatdragers met latere start
in de basisvorming, militanten zonder mandaat, delegees als coaches van mensen en
groepen; deeltijdsen, vrouwen, jongeren, migranten, militanten die omwille van
herstructurering van werk veranderen. Ervaren deelnemers zonder passend (vervolg)aanbod.
[Genomineerden in het AWV beleidsplan 2011-2015]
Publieksverbreding en –vernieuwing beweegt continu, daar is werk aan.
Inhoud, kwaliteit, beleving. Veel samenwerking. Wat zijn de feiten? Wat hebben we geleerd?
En hoe zien we de toekomst?

Wie zijn ze, wat doen ze en waarom? Om welke redenen gaan werknemers een actief
vakbondsengagement aan en/of blijven ze zich inzetten voor de vakorganisatie? Welke
ondersteuning appreciëren ze? Waarom volgen ze vorming, blijven ze weg of haken ze af?
Die vragen krijgen veel aandacht. Ook logisch als militanten een hefboom zijn van
maatschappelijke verandering.
“Wij beginnen alvast” (3 à 5%) maakt het verschil. (K9)
Onze headlines: ‘Syndicaal Nederlands voor anderstaligen’, ‘Wetenschap van educatieve
draagkracht’, ‘Vis bijt bij jongeren in Kortrijk’, ‘Toekomstlab voor ervaren militanten ACV BIE’,
‘Start beweging.academie’ en “One more thing”: ‘AWV herinnert visitatieverslag uit 2009’.
Anno 2015!
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Inderdaad: we rapporteerden de resultaten uit het onderzoek ‘Militant 2020’ en de
‘Inputsessies’ voor het ACV Zeggenschapscongres april 2015 ( R1415, pp.26-31) én tippen
‘Activiteitsresolutie 24’ en een nieuw online panelonderzoek ‘Vragenlijst CPBW-OR II’ bij
effectief verkozen ACV-vertegenwoordigers.
Wat zijn de voornaamste vaststellingen? Eerst Militant 20206. De motieven zijn de eenvoud
zelve: het collectief verdedigen van personeelsbelangen en competenties ontwikkelen.
Zo kunnen militanten problemen oplossen, een tegenmacht vormen en reageren tegen de
politiek van de werkgever. En kunnen ze zich nuttig maken voor de collega’s. Dat doen ze via
de vakbond. Ze willen bijleren en goed geïnformeerd zijn over het reilen en zeilen van hun
onderneming. Een extra bonus voor vrouwen en jongeren is de specifieke belangen van
hun groep verdedigen. Vakbondswerk is een passie. Niet minder dan 85% is daar trots op en
haalt er energie uit. Toch vertoont een groep van 3 op 10 tekenen van demotivatie, en geeft 1
op 10 militanten het signaal van overbelasting, zich opgebrand te voelen door
vakbondsactiviteiten. Naast belastende factoren (tijd en rolspanningen) zijn er ook
ondersteunende: de waardering van de achterban en de samenwerking met andere
afgevaardigden (de militantenkern). Militanten met een hoge rolondersteuning zijn vaker terug
te vinden in ondernemingen met een hoge syndicalisatiegraad7.
Aanvullende bedenkingen van focusgroepen: “Vooral nieuwe militanten worden snel
geconfronteerd met teruglopende bevlogenheid en tekenen van demotivatie. Ze worden
vakbondsmilitant zonder echt te beseffen wat het syndicaal engagement precies inhoudt en
hoeveel tijd het precies inneemt. Eens ze dit inzien, daalt hun motivatie en stijgt de
verloopintentie. Dit zien we ook terug in de turn-over cijfers”. “Vooral jongeren geven aan dat
ze niet wisten waaraan ze begonnen en de complexiteit van het engagement onderschat
hebben. Ze hebben ook vaak het gevoel alleen te staan. Sociale steun kan hier een oplossing
bieden, maar ook vorming en begeleiding.”
We leggen hier de brug naar onze sterkte: De ervaringsuitwisseling in de vorming wordt
erg gewaardeerd (S1); militanten zijn bijzonder positief over het kunnen delen van
ervaringen, en de vormers die daar goed op inspelen. Ze appreciëren de kans om hun verhaal
te doen, om samen naar oplossingen te zoeken, en voelen zich gesteund door anderen die op
gelijkaardige problemen botsen.
Een van de vragen in dat verband is de klassieker ‘Homogene of heterogene groepen’?
We hadden het daarover met de Plangroep. Waarom kiezen we voor een bepaalde
samenstelling/selectie/mix? Waarmee houden we rekening? Wat versterkt de uitwisseling?
Wanneer spelen de troeven van diversiteit (verschil)? Wanneer primeert ‘veiligheid’ of
‘gelijkenis’? Geen eenvoudige kwestie, zie de gemengde resultaten van de wetenschap. Er
worden ook veel dingen op een hoop gegooid: doelgroepen, samenstelling van groepen,
deelgroepen (groeperingsvormen), werkvormen, digitale programma’s, e.a.
Al is er telkens wel dat woord ‘evenwicht’ of ‘passend’ te registreren in de adviezen, binnen en
buiten de wereld van AWV.
In onze visie zijn het de doelstellingen van de vorming die de samenstelling van groepen
bepalen, en houden we rekening met de beginsituatie en context van de deelnemers.
‘Basisvorming’ (DO1) en ‘voortgezette vorming’ (DO2) bijvoorbeeld hebben verschillende
uitgangspunten. In beeldtaal is de basis een ‘syndicaal bad’ met een reeks te bereiken
competenties voor alle nieuwe militanten. De focus van ondersteunen is gericht op hun
syndicale opdracht in de onderneming. Aanvullend kunnen ze kennismaken met de
doelstellingen en ideologie van het ACV. Het opzet van de voortgezette vorming is vooral de
militantenkernen en de syndicale werking versterken. De ondersteuning is meer maatwerk en
impliceert ook betrokkenheid van de militantenkern zelf en/of de vakbondssecretaris.

6
Liagre, De Spiegelaere, Van Thillo & Van Gyes (2011), Militant 2020, HIVA-K.U.Leuven en FTU-Namur,
229 p.
7
Het percentage werknemers in een bedrijf of binnen een bedrijfstak dat bij een vakbond aangesloten is.
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Rest de vraag hoe homogeen/heterogeen die doelgroepen moeten/mogen zijn als we kiezen
voor ervaringsleren. Wat zijn toegelaten (niveau)verschillen? Hoe remmend/stimulerend is de
diversiteit in syndicale context en arbeidsrelaties?
De vraagstelling is pertinent als we de lijst van moeilijk bereikbare en geïsoleerde militanten
(zie inputsessies) erbij nemen. Temeer omdat we de toegang tot de basisvorming (een traject
van vier jaar) vandaag verbinden aan de selectie ‘kandidaten sociale verkiezingen’. Omdat we
er werken met vaste groepen. En omdat we er ook stekende pijn voelen: Het aantal
militanten dat vroegtijdig afhaakt is te groot. (Z1) “We bereiken bij de aanvang van elke
mandaatperiode een zeer grote groep militanten. Slechts een heel klein percentage houdt vol
tot het einde van het traject. De uitval heeft een grote impact op het rendement van de
vorming.”
Neen, zeggen deskundigen, homogene niveaugroepen bieden geen garantie op goede
differentiatie en verhoogde leerwinst. Dat heeft eerder te maken met de kunst van
procesbegeleiding, met wat de vormer anders doet in de interactie met de deelnemers. Goede
differentiatie bestaat erin dat vormers de militanten haalbare uitdagingen aanbieden en
opvolgen hoe zij daarmee omgaan; dat de begeleider/secretaris/kern (meervoud) de militant
ondersteunen als die het moeilijk heeft om iets toe te passen, te begrijpen, te leren of uit te
voeren. Het zijn de leerondersteunende acties die zullen verschillen tussen deelnemers
wanneer een begeleider die acties probeert af te stemmen op de noden van de militant. We
komen hierop terug bij de leerprocessen en de voorwaarden van transfer.
Ja, de discussie over de doelgroepen toont een groter bewustzijn bij de stakeholders inzake
barrières en faciliterende voorwaarden voor participatie en transfer, eens we het model
‘militanten zijn een hefboom van maatschappelijke verandering’ als uitgangspunt nemen.
Gecombineerd met het besef dat een steeds groter aandeel militanten en
werknemersvertegenwoordigers in uiterst moeilijke werkrelaties, zonder syndicale
ondersteuning of appreciatie van collega’s, actief is. “Dit is een onaanvaardbare situatie voor
een syndicale organisatie waarvan de essentie is een collectief project te zijn” (B5) staat er in
de congrestekst Zeggenschap. Dat wordt ook vrank geformuleerd in een zwakte (Z7) en een
reeks gewenste resultaten (R4, 5, 3, 1): de erkenning ‘Er wordt te weinig aandacht besteed
aan de selectie van doelgroepen’ (Z7). Welke militanten nodigen we uit voor welke
vorming? Hier wordt te weinig zorg aan besteed.
In de logica van SWOART (Zwaktes x Resultaten) geeft dat de suggestie ‘Herbevragen’, en
verduidelijkt de bijsluiter: “Wanneer een vastgestelde interne zwakte ons verhindert om naar
onze gewenste of gedroomde resultaten toe te werken, verdient het aanbeveling om die
zwakte grondig te onderzoeken. Zowel de formulering, de feiten en hun interpretatie dienen
we dan opnieuw te bevragen. Van waar komt die zwakte? Kunnen we de oorzaak/oorzaken
benoemen?”
Oorzaken? Die zijn complex en niet altijd zichtbaar, de signalen zijn dikwijls indirect.
Daareven, in de flashback van ‘Militant 2020’, passeerden ‘jongeren die niet wisten waaraan
ze begonnen’, ‘het gevoel hebben alleen te staan’, ‘geïsoleerde militanten zonder
rolondersteuning’, het fenomeen ‘teruglopende bevlogenheid’ of ‘geen passende/haalbare
uitdagingen’ (meer) vinden,… Daar wordt wel aan gewerkt. Herinner de drempel van de taal de woordenschat, de beeldspraak, het syndicaal jargon, die we vandaag remediëren met het
parallel aanbod syndicaal Nederlands voor anderstaligen en/of militanten met
migratieachtergrond. Of het engagement van kandidaten op de lijst sociale verkiezingen, dat
we nu honoreren met specifieke ‘vorming voor militanten zonder mandaat’ als ze niet
verkozen raken. We zoeken en creëren ook nieuwe arrangementen die extra verbindingen
leggen. Zoals het thematisch en taboedoorbrekend aanbod rond stress en burn-out,
informerend en sensibiliserend voor alle geïnteresseerden, en verdiepend voor kandidaten en
comitéleden die daarmee aan de slag willen. Een aanpak die ook maatschappelijk activeert,
die schijnbaar individuele problemen bundelt, (structureel) verbindt en probleemoplossend
politiseert. De voorbeelden illustreren alvast de mogelijkheden om naar gewenste resultaten
toe te werken: ’Het maatschappelijk verhaal moet geïntegreerd worden in de vorming’
(R4); ‘Minder bereikbare werknemers krijgen voldoende aandacht’ (R5); en
‘Militantenvorming is gericht op verandering’ (R3).
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C 2.*** Het succes van deze innovaties, alsook “de positieve energie en motivatie van onze gewenste
resultaten”, kunnen we “aanwenden om de zwakte uit te schakelen”, lezen we nog aan het
eind van de bijsluiter.
Dat is! “Alles begint met de voorbereiding. Bij de initiatiefnemers, de vormingswerker, de
jeugdverantwoordelijke en de vakbondssecretarissen van de beroepscentrales, allen zagen
ze brood in het project en gingen samenwerken.” was één van de leerpunten uit het
jongerenproject in Kortrijk (R1415 p.32). Dezelfde vaststelling illustreerden we met het
‘Toekomstlab voor ervaren militanten’ van de centrale BIE en de ‘Intervisiegroep Werken aan
stress & burn-out’ in de regio Antwerpen (R1415 pp.33-34): “Het effectief gebruiken van de
kennis, vaardigheden en attitudes in (nieuwe) werksituaties en/of andere omstandigheden dan
die van de cursus, is een element van syndicale vorming. Factoren die dat belemmeren
kunnen reeds aanwezig zijn voor of tijdens de training en dienen dan ook op dat moment
aangepakt. Eigenlijk zijn ze een gedeelde verantwoordelijkheid. Met werkruimte voor de
vormer, de militant en de secretaris.”
Op papier zijn dat veel kansen voor ervaringsleren, maar die moeten wel gemodereerd
worden. Dat is het signaal van Z7: de zorg/aandacht voor de context, voor passende settings
en het zoeken naar raakvlak. 8
Het ACV congres in april heeft dat engagement ook bevestigd met de actualiteitsresolutie 24:

In de aanpak betrekken we de expertise van de deelnemers. Een van de voorbeelden is een
nieuw online panelonderzoek ‘Vragenlijst CPBW-OR II’ bij effectief verkozen ACVvertegenwoordigers (zie bijlage 2). Daarin peilen we de barrières en redenen van uitval, en
vragen we concrete feedback over de syndicale vorming, aanbod en kwaliteit. We combineren
open en gesloten vragen. Waarom hebben ze in de laatste twee jaar geen opleiding of
vorming van het ACV meer gevolgd? Hoe scoren ze de laatst gevolgde opleiding? Hoe scoren
ze de inhoud, het niveau, de methodiek, de leeropbrengst, sociale contacten, enz.
Dit onderzoek zal ons een beter zicht geven op de relaties tussen ‘instroom/uitval’, de plaats
van tewerkstelling (type onderneming), en de socio-economische en -demografische
kenmerken van de deelnemers.

8
Kristof Geysemans (2010) heeft het over een ‘experiëntiële relatie tussen begeleider-deelnemers.
Daarin begeven ze zich met heel hun hebben en houden, met elk hun geschiedenis, referentiekaders,…
Er is echter slechts een deel dat mekaar raakt. Het is de contactgrens die afbakent wat in de relatie hoort
en wat niet.
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C 2.**** Als kader voorziet het Plan Militantenvorming ACV duidelijke afspraken rond de organisatie en
taakverdeling voor de basis- en voortgezette vorming, en de rol van de vormers en
vakbondssecretarissen, de begeleiders en toeleiders van dienst. De militantenvorming is een
traject met een specifiek aanbod aangepast aan de ervaring van de militant. De verbonden
staan in voor de basisvorming en de centrales voor de voortgezette vorming. Dat zijn
algemene principes. Ook de regel dat nieuwe militanten eerst de basisvorming volgen.
In de’ Besprekingsnota plan militantenvorming 2016-2020’ voor de vormers en het VRC
bureau, worden de volgende opties voor specifieke doelgroepen voorgelegd:












Basisvorming
Anderstalige militanten: krijgen een aanbod Syndicaal Nederlands wanneer ze dat nodig hebben;
die vorming komt naast en niet in de plaats van de basisvorming;
Franstalige militanten: krijgen een specifiek aanbod in samenspraak met de FEC;
Militanten uit beschutte en sociale werkplaatsen: de eerste groep krijgt een specifiek aanbod;
voor de tweede is dat te bekijken in overleg met de secretaris(sen) van BIE;
Militanten zonder mandaat: krijgen een specifiek traject in de basisvorming, dat ten laatste na de
eerste vier dagen vorming in het verkiezingsjaar 2016 opstart;
Militanten met een mandaat in het comité PB: krijgen (wegens andere bevoegdheden) liefst een
specifiek aanbod wanneer ze werken in een onderneming -100 werknemers;
Jongeren: krijgen normaliter geen specifiek aanbod, tenzij dit zinvol en wenselijk is;
Vraagpunten: Wat met ‘militanten die verspreid werken’ en hoe inspelen op ‘het toekomstige
eenheidsstatuut’?
Voortgezette vorming
Ervaren militanten: krijgen een aangepast ad hoc aanbod
Ondernemingen/instellingen waar werknemers verschillende statuten hebben: krijgen bijzondere
ondersteuning

Aanvullend voorzien we in een vormingsaanbod sociale wetgeving en interprofessionele
vorming rond maatschappelijke thema’s. Hiermee wordt ingespeeld op belangrijke wijzigingen
in de regelgeving en op de actualiteit. De programmering wordt bepaald in de provinciale
overlegcomités.
Het overleg tussen de vormers van centrales en verbonden, de communicatie over de
programma’s, en de data van de vormingsfiche (leergeschiedenis en competentielijst van de
deelnemers), worden cf. de principes van het plan militantenvorming ingezet voor een juiste
toeleiding van de deelnemers
Onze uitdaging?

BU 2

Het recht op vorming is een ‘recht op juiste vorming’. De inhoud is wat een
militant/vrijwilliger aan competenties nodig heeft en motiveert om beter te
worden in zijn/haar syndicaal werk/opdracht. Die afstemming is een
belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Het is ook een gedeelde
verantwoordelijkheid. Voor, tijdens en na de vorming. Aangezien de
beginsituaties en plaatsen van actie enorm verschillen, is de samenstelling
van groepen een cruciaal punt in communicatie en overleg.
Werknemers/groepen die we vandaag onvoldoende bereiken krijgen
bijzondere aandacht.
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C3

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT?
Dat is inderdaad de uitdaging als we het hier hebben over leerprocessen en -ondersteuning.
Voor AWV-gebruik moet dat telkens een referentie/voordeel zijn voor de deelnemers.
Die stelling hebben we eerder gemotiveerd. Het is de kern van onze missie en onze aspiratie:
‘Militanten zijn een hefboom van maatschappelijke verandering’ (A9)
Daarom kan ons antwoord op de vraag verschillen. JA, wij willen écht ervaringsgericht
werken, grenzen verleggen, de motivatie op gang brengen om te veranderen.
NEEN, wij willen geen stukken en brokken aaneenplakken waarin deelnemers de lijn missen,
op de dool geraken en verdwalen.

Daarom keren we terug naar ‘Militant 2020’ voor de stem van de deelnemers. Dat onderzoek
heeft nog meer te bieden als het gaat over de vorming. Zoals de antwoorden op de vraag:
‘Wat vindt u belangrijke eigenschappen of competenties van een goede
vakbondsmilitant?’ Daar leggen ze heel duidelijk accent op sociale vaardigheden (56 à
60%). Vooral kunnen luisteren naar de werknemers, beschikbaar zijn als aanspreekpunt,
vaardig in communiceren en gemotiveerd zijn. Daarna volgen zgn. strategische vaardigheden:
kunnen onderhandelen, bemiddelen en vertegenwoordiger zijn van de werknemers t.a.v. de
directie/werkgever (25 à 34%). Ook het vermogen om effectief problemen op te lossen en
beschikbaar zijn om compromissen te vinden zijn gewenste competenties. De (algemene,
juridische) kennis en vorming is vooral belangrijk om de juiste informatie te kunnen geven aan
collega’s/het personeel, snel en correct. Die accenten zien we ook terugkeren in de beelden
van hun ‘gedroomde ontwikkeling’:
‘Wat zijn voor u belangrijke competenties waaraan u zelf nog moet werken om uw rol
als vakbondsmilitant ten volle te kunnen vervullen?’ Wat blijkt: juridische kennis en
algemeen-maatschappelijke en economische vorming, arbeidsrecht, fiscaliteit, beleid van de
onderneming, enz. krijgen een groot gewicht in de persoonlijke verbeterpunten.
Tegelijk erkennen heel wat militanten dat ze zich moeten trainen/versterken in
communicatievaardigheden (gesprekstechnieken, spreken in het openbaar), dat ze het
moeilijk hebben met argumenteren, overtuigen van collega’s: 9 à 14% van de militanten acht
het nodig om zich communicatief te versterken. Ze willen met een groter zelfvertrouwen, meer
bewust en assertief, hun ideeën en syndicale visie verdedigen t.a.v. de werkgever. Ook hun
effectieve dienstverlening en invloed (aanspreekpunt zijn, beschikbaar voor de collega’s) zien
ze nog te verbeteren.
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Voorts zijn er nog de aanbevelingen uit het onderzoek ‘Participatie van
vakbondsafgevaardigden in het syndicaal vormingswerk’, de bevraging in opdracht van de
bediendenvakbond LBC-NVK. Het lijstje SOS 4 aan de vormer:
1.

2.

3.
4.

Betrek de deelnemers in de inrichting van de vorming. Voorzie ruimte om samen met hen op
weg te gaan in de vorming. Durf initiële structuren los te laten en ga een leergesprek aan met je
deelnemers. Faciliteer het leerproces, eerder dan het te leiden. Leren is geen eenrichtingsverkeer.
Verlies het sociale aspect niet uit het oog. Een fijne groepssfeer en voldoende interactie tussen
de deelnemers onderling en met de vormer worden erg op prijs gesteld. Verder wordt ook het
gebruik van verschillende media en divers didactisch materiaal als een meerwaarde gezien. Maak
hier dan ook voldoende gebruik van en durf hier creatief in te zijn.
Maak dat je vormingen praktisch bruikbaar zijn. Geef niet enkel theorie, maar geef concrete
voorbeelden en tips hoe militanten zelf de theorie kunnen omzetten in de praktijk.
Hou rekening met het opleidingsniveau van de deelnemer. Pas het niveau en het tempo van de
vorming aan cf. de groep die voor je zit. Organiseer desnoods verschillende vormingen per
doelgroep.

Wanneer we die wensen en aanbevelingen toetsen aan de praktijk en kijken naar onze
sterkten (top drie), herkennen we heel wat punten in de comfortzone.
Ja, ‘de ervaringsuitwisseling wordt erg gewaardeerd’ (S1). Ja, ‘de vorming laat militanten
groeien’ (S5). En ja, ‘vormers staan tussen hun militanten, zijn open en betrokken bij de groep’
(S3). Maar er zijn ook tekorten, leerproblemen, frustraties, nieuwe vragen en behoeften die de
deelnemers en begeleiders tot stretchen uitdagen; “Het probleem is dat men vaak niet weet
wat met de kennis aan te vangen. Communicatieve vaardigheden, hoe problemen aanpakken,
waar kan men terecht met vragen, naar wie moet men doorverwijzen?” (Z3)
En de problemen van uitval (Z1) en instroom (Z7) zijn niet alleen knipperlichten voor
rendementsverlies en gemiste kansen. Het zijn ook signalen uit de paniekzone. ‘Paniek’,
‘comfort’, ‘stretch’ zijn begrippen uit het model van Nadler en Luckner, ‘het groeiproces van de
lerende’, dat we sinds de samenwerking met Outward Bound School naar waarde schatten.9
De paniekzone is de zone die we te allen tijde moeten vermijden. Wie daar te lang blijft
blokkeert10. Het is de stretchzone waarin we kunnen werken aan persoonlijke noden,
verlangens, problemen en angsten. We kunnen er mogelijkheden creëren om grenzen te
verleggen en de comfortzone uit te breiden.
Haast vanzelf komen we uit op de mogelijkheden van ervaringsgericht leren en begeleiden.
Het uitgangspunt is dat de lerende zelf (individu of groep) eigenaar is van het leerprobleem en
de oplossing ervan. Ervaringsleren is het leerproces van de lerende. De rol van de begeleider
is dat proces op gang brengen, stimuleren, ontwikkelen. De lerende laten groeien.
In de handleiding hebben we de voorwaarden onderstreept: (i) de lerende moet het zelf
meemaken; (ii) de aangeboden activiteit moet zowel het ‘denken’ als het ‘voelen’ aanspreken;
en (iii) ervaringsleren is relationeel leren, in relatie met/samen met anderen.
Hoe we dat begrijpen? Eén: het gaat om een doorleefd inzicht, geen schoolse kennis. Het is
kennis die door de militanten/deelnemers is mee-gemaakt, en die ze nodig hebben om nieuwe
mogelijkheden/acties te verkennen. Twee: het doorleefde karakter maakt duidelijk dat leren
niet alleen een verstandelijke activiteit is (intellectueel), maar ook emotioneel en
gedragsmatig, een geïntegreerd leren. Drie: dat leren steeds plaats vindt in interactie en dat
de daadkracht van ervaringskennis tot op zekere hoogte gebonden is aan de relationele
context.

9

We verwijzen naar onze leertrajecten in procesbegeleiding met beroepskrachten en vrijwilligers van
beweging.net.
10
Vandaar de opdracht voor een aanvullend HIVA-onderzoek, de reeds vermelde ‘Vragenlijst CPBW-OR
II’ bij effectief verkozen ACV-vertegenwoordigers. Zie p.46 en bijlage 2.
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C 3.*** Qua begeleiding is dat een proces opzetten van herkennen, erkennen, verkennen en
integreren. En het leren van de lerende? Dat is:
Herkennen: bewust worden van wat er gebeurt en hoe het gebeurt; patronen11 herkennen,
de kenmerken van een gebeurtenis doorzien
Erkennen: eigen aandeel inzien waardoor patronen tot stand komen;
verantwoordelijkheid dragen voor die patronen
Verkennen: experimenteren met andere mogelijkheden; nieuwe mogelijkheden
en strategieën uitproberen
Integreren: het geleerde toepassen in andere (dagelijkse) situaties

Tijdens de gesprekken met de Plangroep werd die kracht van ervaringsgericht leren en
begeleiden ook bevestigd. Eerder als een bekende/vertrouwde praktijk dan een totaal nieuwe
aanpak of benadering. Op diverse plaatsen is dat de manier van werken zeggen de
medewerkers. Ongetwijfeld is dat zo voor bepaalde programma’s, deelluiken, thema’s en
projecten. Ook de structuur van programmeren (bv. de vijf dagen basisvorming/jaar in een
concept van 2-1-2) stuurt op de cyclus van Kolb: opdracht, toepassing, ervaring, reflectie,
ondersteuning. Maar altijd en overal is veel gezegd. Allicht is dat ook niet voor alle groepen
mogelijk. Moet dat? Wanneer wel, wanneer niet? De basisvorming heeft nog een sterk
cursorisch karakter, met inhoudelijke domeinen en fasen die niet altijd matchen met wat
deelnemers (naargelang hun situatie) nodig hebben. Ook aan de afstemming op competenties
naar het voorbeeld Educo is er nog werk. Zie bijlage 3
Dit moeten we verder aantrekken, uitklaren en aanpassen! Er is immers ook de invloed van
bedreigingen (B1, B2), en er is de aspiratie: ‘Van werken met ervaringen naar
ervaringsgericht werken’ (A10) “Dat veronderstelt dat we in de vorming telkens vertrekken
vanuit ervaringen die militanten zelf aanbrengen en deze aanwenden om het doel van de
vorming te bereiken.” (Aspiraties x Bedreigingen), dat betekent ‘Omdenken’. Ons fris
bonuspunt van de SWOART. Wat te doen? “Omdenken is denken in termen van kansen en
niet van problemen. Het is kijken naar de werkelijkheid zoals ze is en wat je daarmee zou
kunnen. Je gebruikt de energie van het probleem voor iets nieuws.” Hoe? Eerst
deconstrueren, vervolgens construeren. Wat zijn hier de feiten? En wat geeft dit aan
mogelijkheden? We doen een mini denkoefening. Feit is dat we systematisch ruimte en tijd
maken voor ervaringsuitwisseling (wat ook gewaardeerd wordt, zie S1), maar tegelijk ook de
klemtoon leggen op de eigen programmafocus. Strookt dit met de voorwaarden van
ervaringsleren? Wanneer verliezen we het contact?12 En wat is de consequentie voor het
leerproces van de lerende? Neem de sociale vaardigheden, competenties die
vakbondsmiltanten belangrijk vinden. We verbinden die met twee citaten:
“Zorg dat de training, zowel qua inhoud als qua omgeving, zo sterk mogelijk lijkt op de werksituatie. Dit
gaat verder dan het inlassen van simulaties, oefeningen of case studies! Vaak wordt de fout gemaakt dat
men te veel theoretisch verbaal leert hoe iets moet gedaan worden, maar te weinig hoe men het zelf moet
doen of waarom men iets zou willen doen.”
“Het bevorderen van transfer van een nieuwe interpersoonlijke vaardigheid (communicatie,
onderhandelen, luisteren etc.) vraagt om extra aandacht. Het écht verwerven en gebruiken van die
nieuwe vaardigheid gebeurt in drie stappen: (i) cognitieve stap waarin een beschrijving van de procedure
is geleerd. Bv. wat is feedback geven?; (ii) associatieve stap waarin de feiten geïntegreerd worden met
een methode om de vaardigheid te gebruiken (kennis wordt geëncodeerd in het geheugen. Vb. Hoe geef
ik mijn nieuwe collega in het comité feedback? Hoe doe ik dit stap voor stap? Waar let ik op?;
(iii) autonome stap waarin de vaardigheid vlot gebruikt wordt en een automatisme wordt. Bij deze stap
dient men niet meer na te denken over ‘hoe geef ik feedback’ en ‘waar let ik op?’, maar gebeurt het quasi
automatisch.

11
Zie de leercyclus van Kolb: concrete ervaring (bv. er ontstaat een conflict met collega’s over de rol van
de vakbond, alweer een treinstaking); reflectieve observatie (helder krijgen wat de militant nodig heeft,
dus stil staan bij wat er gebeurd is); abstract concept (er wordt gereflecteerd over de ruimere context van
het probleem; de militant zoekt naar alternatieven); actief experiment (de alternatieven worden toegepast)
12
Ziehier het venijn: “And Now For Something Completely Different”.
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“Vaak duiken er problemen op bij de transfer van soft skills training omdat men meestal stopt bij de
tweede stap, dus na een aantal keer ‘oefenen’, niet beseffende hoe complex het echt verwerven van een
soft skill eigenlijk is. Gevolg is dat het al te houterig zou over komen als men ze toch wil gaan uittesten in
de realiteit en men het bijgevolg niet doet.” 13

De verdere bespreking zou ons te ver leiden. Allicht doen we ongewild tekort aan de
kwaliteiten die onze programma’s, begeleiders en deelnemers reeds ontwikkelen.
De essentie is dat we ons verder willen bekwamen in stretchen.
En ook rekening houden met de andere zwakten, zoals Z2: ‘De basisvorming zet te weinig in
op quick wins voor militanten’. En bovendien oog hebben voor het motief: “Dit sterkt hun
zelfvertrouwen. Het bewijst hun nut als militant voor collega’s. Het behoedt de militanten voor
ontmoediging en snel afhaken.” Het antwoord is: Meer Kolb.
Ervaringsgericht leren heeft bovendien nog een tweede treffer. Die van het sociaal leren,
het leren in groep. Eén van onze geloofspunten. “Bien étonnés de se retrouver ensemble”.
We verwijzen naar Hovelynck, Schutz en Remmerswaal en hun model van groepsdynamica,
de drie fasen van groepsontwikkeling: inclusie, invloed en intimiteit. We houden het kort met
typerende vragen van de deelnemers, en wat commentaar over de structuur:
F1 Intimiteit: Ben ik binnen of buiten? Kan ik mezelf zijn? Hoor ik erbij of niet? En zo ja onder welke
condities? Op het einde van deze fase heerst een voorlopig klimaat van vertrouwen en acceptatie.
Structuur? Nauwelijks. Een verzameling van losse individuen. Er ontstaan wel duo’s en trio’s op basis van
gemeenschappelijke kenmerken.
F2 Invloed: Hoe krijg ik meer greep op wat er in de groep gebeurt? Wat is mijn positie in de groep? Zit ik
comfortabel? De fase die draait rond macht, gezag en verantwoordelijkheid. Wanneer die machtsfase
vermeden, ontkend of verwaarloosd wordt kan de groepsontwikkeling sterk vertraagd raken.
Structuur? Er ontstaan evt. subgroepen rond informele leiders, topdogs en underdogs.
F3 Intimiteit: Hier gaan de vragen over cohesie, vertrouwelijkheid en nabijheid. Kenmerkend zijn uitingen
van positieve gevoelens, van cohesie, van affectie en intimiteit, en soms van het tegendeel: persoonlijke
vijandigheid en jaloezie.
Structuur? Er ontstaat uitwisseling tussen de subgroepen ; de groep transformeert en groeit naar een
hecht netwerk.

Waarom is dit belangrijk? De diepgang van groepsgesprekken zal verschillen naargelang
de fasen waarin de groep zich bevindt. In de fase van intimiteit bereikt een groep het niveau
van veiligheid om over concreet gedrag van mensen te praten. Bovendien zullen ook emoties
hun plaats krijgen en bespreekbaar worden. Niet enkel door het toedoen van de
trainer/begeleider, maar tevens door de deelnemers zelf. De groep zal duidelijk mee
verantwoordelijkheid opnemen voor het verdere verloop van het programma en voor de
inhoud ervan. Deelnemers gaan in deze fase bewuster kiezen voor en/of experimenteren met
gedrag.
Procesbegeleiding gaat ervan uit dat de groep/het individu alles bij zich draagt en zich bewust
wordt van wat belangrijk is om het veranderingsproces te realiseren, en hierbij zelf niet
vrijblijvend engagement en verantwoordelijkheid opneemt. (Wollants, 1996) Deze
theorie/filosofie biedt de begeleider ondersteuning bij het tegenwoordig maken en
vormgeven van wat er in de situatie voorhanden is.
“Als begeleider kan je maar het verschil maken binnen de context waarbinnen de begeleider en de
lerende zich samen bevinden. Het ervaringsleerproces van de lerende speelt zich echter ook daarvoor en
daarna verder af. Een verschuiving van denkkaders, een verandering van gedrag manifesteert zich
mogelijk pas later, in een andere situatie. Mogelijks maak je als begeleider niet mee wat het resultaat is
van je begeleiding. Over onderlinge referentiekaders van anderen kan je als begeleider alleen maar
veronderstellingen maken, interpretaties. Het “opsporen” en bewuster helpen worden van iemands
referentiekaders is een proces van samen zoeken, aftoetsen, verdiepen, versterken en ondersteunen van
betekenisgeving door de lerende.” We citeren Karen Vermeylen (2008) van Outward Bound.

13

Werkboek ‘Transfer van leren’, Trivisi-project, p.11-12.
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C 3.***** Over wat hoort en mogelijk is als procesbegeleider, zegt ze: “Het blijft een alert te bewaken vraag: over
wiens referentiekaders gaat het? Een begeleider maakt bewust en waakzaam onderscheid tussen “ik”
(zichzelf) en “de andere”. Wat is van mij, wat is van de andere. Hij dringt zijn referentiekaders niet
normerend op, stelt ze wel aanwezig, maakt verschil, negocieert, helpt daarbij de ander eventueel
herkaderen. Maar de cruciale focus blijft op de denkbeelden en de reorganisatie van kaders van de
lerende (andere). […] Ervaringsleren beoogt beklijvende veranderingen op dit onderliggend niveau: deep
level learning. “A mind that is stretched by a new experience can never go back to its old dimensions.”
Ervaringsleren is een proces van herkaderen, framing and reframing/renaming (Hovelynck), van
reorganiseren van (dysfunctionele) schema’s (Greenberg). De focus ligt niet op de inhoud, wel op de
dynamiek van veranderen. (Holmes)”.

Tweede vaststelling: Het proces moet ook productief worden. Vernieuwde denkbeelden
moeten handen en voeten krijgen, in gedrag belichaamd worden. Lijfelijk zichtbaar en
voelbaar in handelingen en relaties met anderen. Dat vereist een doorgedreven (in tijd,
respect en vertrouwen) begeleidingsrelatie, en een geschikte open relationele
(groeps)structuur: een plaats en ruimte waarin gesprek, (zelf)reflectie, expliciteren, de juiste
spanning om te herkaderen voelbaar zijn en gesteund worden. Een 1-op-1-relatie tussen
begeleider en lerende, een subgroep, en het forum van de groep dat differentiatie toelaat.
We zien hier opnieuw het spanningsveld rond de juiste samenstelling van groepen terugkeren
(zie C 2.**) Wat is ‘vast’? Wat is ‘flexibel’? Wat is ‘homogeen’? Wat is ‘divers’? Wat is een
interessante leergroep? Hetzelfde voor de figuur/rol van de begeleider(s).
Die perspectieven kunnen verschillen naargelang de kwestie (bv. sociale vaardigheden,
thema, specialisme), de visie van de deelnemer, de begeleider,…Er zit een grote rek tussen
‘vaste groepen voor het hele traject basisvorming’ en ‘wisselende samenstellingen per
thema/probleem’, tussen ‘rigide’ en ‘doorgeschoten flexibel’. Er zijn ook ‘deel-/subgroepen’
‘werkgroepen’ enz. Het punt is dat vertrek-/beginsituaties, hoe goed ze vooraf worden
ingeschat/gemeten, nooit de perfecte mix geven voor de hele rit en voor iedereen.
Soms zijn er versnellingen nodig om dringende noden/problemen op te vangen, en soms is er
meer tijd nodig om bepaalde leervragen of competenties eigen te maken. En ook de
groepsontwikkeling stelt bepaalde voorwaarden om een zekere diepgang te bereiken. Allicht
kunnen blended leren en netwerkleren dat noodzakelijk schakelen tussen
versnellen/verdiepen bijspringen.
Onze uitdaging?

BU 3

De voorwaarde en consequentie van zeggenschap is dat
militanten/vrijwilligers eigenaars/regisseurs worden van hun eigen leerproces.
De methode van ervaringsgericht leren en begeleiden kan die groei op gang
brengen, stimuleren, ontwikkelen. Inhoudelijk moet de vorming het leren
richten op kerncompetenties die deelnemers nodig hebben om met
veranderingen en onvoorspelbaarheden op hun terreinen van actie te kunnen
omgaan. Hun vragen en problemen zijn het vertrekpunt. Militanten/vrijwilligers
leren in de eerste plaats om beter te worden in wat ze doen. Het doel is dat ze
het geleerde in nieuwe situaties en/of omstandigheden kunnen toepassen.
Hierop dient de organisatie van de vorming, de begeleiding en ondersteuning
voldoende (flexibel) afgestemd.
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De Negen Werken aan Transfer (NWT)
Transfer? Dat is Maes en Mironoff. En de formule: (Voor + Tijdens + Na) x 3. Dat hebben we
uit goede bron: het Trivisi-Project14. Wat vooraf ging: C1 Militanten zijn een hefboom van
maatschappelijke verandering (A9); C2 Eerst komen de deelnemers; C3 And Now For
Something Completely Different? Ja/Neen; Hier volgt onze vierde conclusie.
We beginnen met Maes:
“Transfer van training is de effectieve toepassing door de opgeleide werknemer in de werksituatie van de
kennis, vaardigheden en attitudes verworven in een vorm van opleiding (zowel on- als off-the-job). De
werksituatie kan vereisen dat de werknemer het aangeleerde kan aanwenden in nieuwe situaties en/of
andere omstandigheden dan die waaronder de opleiding plaatsvond.”

Goed volledig. Al klinkt Mironoff (aanvullend) beter:
“Training can only elaborate on that which already exists, it cannot create new
behavior for an environment that will not support it.”
We zien heel wat terugkomen. ‘effectieve toepassing van KVA’, ‘het aangeleerde aanwenden
in nieuwe situaties’, ‘het tegenwoordig maken en vormgeven van wat er in de situatie
voorhanden is’, ‘vernieuwde denkbeelden moeten handen en voeten krijgen’, ‘dat vereist een
doorgedreven begeleidingsrelatie’. Kortom, heel wat herkenningspunten en bovendien nog
een Werkboek dat ten zeerste biedt wat we nodig hebben om grenzen te verleggen.
Transfer is een noodzakelijk element! Vorming is een investering, zowel van de organisatie
als van de deelnemer (militant, vrijwilliger). Het opzet is dat er geleerd wordt, en dat het
geleerde gebruikt wordt:
‘Militanten zijn een hefboom van maatschappelijke verandering’ (A9).
Is dat niet het geval, dan zien we de bedreigingen groter worden. Daarom zijn we klaarwakker
bij de stelling: “De kans dat er effectief transfer plaatsvindt of ‘het geleerde op de werkplek
gebruikt wordt’ en dus leidt tot een verandering in gedrag/attitudes/vaardigheden kan echter
aanzienlijk verhoogd worden.” Hoe? Het recept is goed te volgen. Stap 1: Kijken naar welke
barrières er in de organisatie of bij de militant/vrijwilliger bestaan die transfer in de weg staan
(belemmerende factoren). Stap 2: Eenmaal geïndentificeerd, zo veel mogelijk barrières uit de
weg ruimen, minimaliseren of ombuigen tot faciliterende factoren.

14

Trivisi is een project van de Vlaamse administratie. Een van de producten is het Werkboek ‘Transfer
van leren’. De auteur is Els Vanhoven van het HRM Centre van Vlerick Leuven Gent Management
School.
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Een vormingsdienst (OV) met goede ideeën en praktijken die er alleen voorstaat, kan moeilijk
iets blijvends bereiken. Samenspel en steun vanuit de organisatie (de AWV-partners) zijn
noodzakelijk. Ook de militant/vrijwilliger en de vormer spelen een cruciale rol bij het
aanpakken van transfer. Elk van de stakeholders kan op verschillende momenten een rol
spelen in het faciliteren/belemmeren. Voor, tijdens en na de vorming.
Naar het voorbeeld van de transfer matrix (Broad & Newstrom, 1992) hebben we de
stakeholders in drie groepen samengebracht: vormer, vrijwilliger (militant) en organisatie. Voor
onze toepassing is dat ruim te bekijken. ‘Organisatie’ bijvoorbeeld, zijn niet alleen instanties
en leidinggevenden, de opdrachtgevers. Dat is ook logistiek (vormingsfiche, website,
e-leerplatform, tools), coördinatie en programmering (vormingscommissie, provinciaal
overlegcomité). Idem voor de andere twee, de vormer en de militant/vrijwilliger. Als we die in
een leercyclus of transfer model plaatsen, dan kan de ‘vormer’-coach ook de secretaris of een
ervaren collega/militant-mentor zijn. En maakt de lerende (militant/vrijwilliger) ook deel uit van
de leergroep(en), bv. militantenkern, jeugdcommissie, werkgroep, enz. Een breed
leernetwerk.

Een begeleider (m/v) bemiddelt en faciliteert dat proces in communicatie met de
initiatiefnemer(s)/opdrachtgever(s) en de deelnemers. Niet alle activiteiten gaan
diepgaand in termen van gewenste veranderingen in kennis, vaardigheden en attitudes
(KVA). Maar als we militanten als een hefboom zien, mikken we uiteraard wel op verbeterde
werkwijzen en resultaten waartoe die veranderingen moeten leiden. Wat zijn de criteria om
transfer mogelijk te maken? Op welke voorkennis en vaardigheden willen/kunnen we
aansluiten? Wat zijn haalbare leerdoelen? Hoe faseren en structureren we het programma?
Hoe flexibel moet/kan dat zijn? Wat zijn de consequenties voor de selectie van deelnemers en
de samenstelling van werk- of leergroepen? Wat is het transfer actieplan? En wat voorzien we
aan support netwerk?
Stap 1 - Eerst willen we zicht krijgen op de belemmeringen. We kunnen de factoren
indelen volgens hun moment van verschijnen en hun (hoofd)verantwoordelijke. Wat volgt is
geenszins volledig. Hierover is verder na te denken:
A.

B.
C.

Persoonlijke motivatie heeft nood aan een doel, een nut om het leervermogen
van de militant (m/v) aan te spreken. Wat is de win-win? Wat als er geen passend (vervolg)aanbod is
voor ervaren militanten?
Transfer is niet de laatste fase van een cyclus. Leren als transfer is een ongoing proces
om effectief te zijn.
Een niet-ondersteunend organisatieklimaat? Communicatie is een sleutelwoord bij het werken rond
transfer. Heeft de secretaris geen/onvoldoende zicht op de militanten die vorming volgen? Niet
geïnteresseerd? Een uitnodiging wordt minder vrijblijvend als die zelf interesse toont en (zeker bij de
start) zich zelf engageert. Hier zien we nog andere beperkingen: de geïsoleerde militant (zonder
back-up of ondersteuning van collega’s), de werknemers met een precair statuut, militanten die
verspreid werken, enz.
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D.

H.
I.

Gebrek aan praktische toepassingen of quick wins. Inhoud die niet aansluit op de reële
leervragen/opleidingsnood van het moment of irrelevant is voor de syndicale rol/situatie in de
onderneming. Is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid, en aan te pakken bij het concept van
het programma. Zie matrix ‘Voor’.
Als hét grote struikelblok een gebrek aan tijd blijft is er gewoon geen oplossing om toch transfer te
verbeteren.
Gebrek aan bekrachtiging of versterking van het geleerde, negatieve druk van collega’s,… (bv. anti
syndicaal klimaat, geen taak/mogelijkheden/ruimte/tijd om te oefenen voor nieuwkomers. Er is ook
de kloof tussen de competentie (het weten en kunnen) en het doen, waardoor transfer uitblijft. Het
‘doen’ kost moeite. Het gevoel hebben dat het ‘de moeite loont’ om te ‘doen’ heeft aanmoediging en
oefenruimte nodig.

Stap 2 – Hoe kunnen we de transfer verhogen?
C.

D.

G.

Kunnen we de leerdoelen samen met de leergroep militanten/vrijwilligers opstellen? Wie stimuleert
de leerdoelen en volgt op? Wanneer? Bij welke voorkennis en –vaardigheden kan het programma
aansluiten? Wat is het gewenste startniveau?
Wat zijn passende leeractiviteiten? Zijn ze voldoende gevarieerd? Voldoen ze aan verschillende
leerstijlen? Hebben de deelnemers voldoende zicht op het programma?
Is het beter om teams of collega’s samen te zetten? Wanneer wel/niet? Wat kan de transfer achteraf
stimuleren? Kan de samenstelling van werk-/leergroepen daarop afgestemd worden? Kunnen
collega’s met een gelijkaardige werksituatie samenwerken?
Kunnen ervaren militanten de nieuwkomers coachen?
Voorzien we een notieboekje voor de deelnemers? Is dat een nuttig instrument om ideeën en
toepassingen bij te houden? Hoe hanteren we dat in de vorming? Laten we militanten/vrijwilligers
hun eigen transfer actieplan opmaken? Hoe integreren we dat?
Hoe verdelen/ combineren we activiteiten met korte en lange leerafstand? Wat zijn oefensituaties die
de kenmerken van het syndicaal werk in de onderneming hebben? Wanneer is directe transfer
nodig? Wanneer niet? Wat kan het vertrouwen in eigen kunnen versterken?
Voorzien we een toolkit of workaid die het geleerde visualiseert en de deelnemers helpt bij de
toepassing achteraf?

De transfer van leren is duidelijk een werkterrein waarin we verder willen investeren.
Een forum bieden aan goede praktijken lijkt ons een goed begin. Zoals het Toekomstlab
(voortgezette vorming) voor ervaren militanten van de centrale BIE (R1415 pp.33-34). Het
experiment heeft een sterke interne locus of control. Inspirerend is het appél aan de
deelnemers, de congruentie tussen het startniveau en de gewenste veranderingen, de
variëteit in leerstijlen en de speciale arrangementen die de transfer ondersteunen. Tijdens de
vormingsweek houden deelnemers en begeleiders een ideeënboek en facebookpagina bij via
tablets. Daarin komen de leerpunten, engagementen, opdrachten, ervaringen,…Het
experiment peilt eveneens de mogelijkheden om deze vrijwilligers als coaches voor jonge
collega’s/nieuwkomers in te zetten. ”Hier zit muziek in” oordeelt de Plangroep. Dit
engagement biedt mogelijkheden om ook geïsoleerde militanten e.a. vrijwilligers in moeilijke
situaties een betere ondersteuning te geven. In de SWOART-logica (sterkten x bedreigingen)
is dat een voorbeeld van verdedigen. We hebben het dan concreet over ’De vorming laat
militanten groeien’ (S5) die we als sterkte inzetten om een bedreiging af te wenden: ‘De
geïsoleerde militant voelt zich in de steek gelaten’ (B5)
Diezelfde bedreiging zien we ook positief te keren met de aspiratie ‘Militanten zijn een
hefboom van maatschappelijke verandering’ (A9). Dat is dus een kwestie van omdenken
(aspiraties x bedreigingen). Hoe? Daar hebben we een groot netwerk voor is de redenering.
Groter dan we misschien beseffen.
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C 4.*** Eén van de sporen is het netwerkleren. Wanneer mensen gebruik maken van hun sociale
contacten, bv. bij het oplossen van praktische problemen, complexe situaties en/of vragen van
collega’s. Dat leren in verbinding gebeurt vaak onbedoeld en onbewust (tacit), als bijproduct
van een andere activiteit (Skule, 2004). Het is gericht op directe toepassing in de praktijk. De
vrijwilligers leren in de eerste plaats om beter te worden in wat ze doen. Wanneer ze
anderen in een leervraag betrekken krijgen ze toegang tot nieuwe kennisbronnen, andere
ervaringen en zienswijzen. De kwaliteit en kwantiteit van interpersoonlijke relaties – het in
verbinding staan met anderen – worden gezien als een belangrijke voorwaarde voor
ontwikkeling (Siemens, 2005).
Volgens Eraut (2004) is ‘talking to other people’ (interpersoonlijk leren) de primaire vorm van
leren. Hij onderscheidt: (i) leren van peers: samenwerken, overleggen en vragen stellen,
samen problemen oplossen, uitwisselen van informatie, observeren, afwisselen van elkaars
taken; (ii) leren van meerderen: begeleiding, supervisie, coaching, mentoring, feedback; en
(iii) leren van externe contacten: uitwisseling met professionele contacten via
kennisnetwerken en conferenties (studiedagen), kennis uitwisselen via sleutelpersonen,
gebruik maken van online communicatie.
Wat zijn de leervoorwaarden?
Een: er is een netwerk van sociale contacten aanwezig. Een afdeling of team is niet
noodzakelijk; netwerkleren is de meest losse vorm van sociaal leren, een vrij verband, dat
functioneert naar behoefte van de lerende, ad hoc en voor de duur van het praktijkvraagstuk
waaromheen het gevormd is. Belangrijk zijn: (i) sterke banden (vertrouwen en
wederkerigheid), homogene relaties: mensen met wie men veel overeenkomsten heeft, met
dezelfde interesses en kennis; en (ii) zgn. ‘weak ties’: verhoudingen met anderen die verder
van de eigen leefwereld staan en dus een bron zijn van leermogelijkheden.
Twee: men moet willen en kunnen delen: men moet belang hebben bij het uitwisselen van
kennis en ervaring, beschikken over ‘a capability to create and connect to common interest’.
Voorwaarden: communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen, vertrouwen en
nieuwsgierigheid. Organisaties kunnen dit faciliteren door een open structuur waarin er ruimte
is om elkaar te ontmoeten.
Tacit knowlegdge is een erg effectieve opbrengst: het is kennis die langzaamaan verweven
raakt met dagelijkse routines en daardoor direct inzetbaar wordt.
Referenties? Zie de doelgroepen verspreide werknemers en kmo-werknemers, de rol van
zoneverantwoordelijken en kmo-correspondenten, enz.
Onze uitdaging?

BU 4

Communicatie is een sleutelwoord bij het werken rond transfer. De
militant/vrijwilliger, de vormer/begeleider, de secretaris/coach, de
collega’s/groep/militantenkern, de organisatie/opdrachtgever hebben elkaar
nodig om dat proces van gewenste veranderingen te faciliteren, voor, tijdens
en na de vorming. Transfer is niet de laatste fase van een cyclus, het leren is
een continu proces om effectief te zijn.
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De voorbeeldfunctie van MiXL voor syndicaal werk
AWV bereikt een unieke doelgroep (S8). “Ruim een kwart van de deelnemers is
kortgeschoold. Voor veel militanten is de syndicale vorming de eerste maal dat ze terug een
vorm van educatie volgen sinds de schoolbanken.” Neen, deze sterkte werd amper gevinkt
tijdens de bolletjeskermis met de Plangroep. Ze staat als Panamarenko minzaam (niet vet
noch bold), achter in de zaal. Bescheidenheid? Wél in de selectie (niet vooraan) is de zwakte:
‘Er worden te weinig digitale middelen gebruikt in de vorming’ (Z6) ”Militanten leren
opzoeken, korte nieuwsbrieven leren schrijven, email leren gebruiken, correct sociale media
leren gebruiken, etc. Allemaal zaken die erkend worden als nodig en nuttig maar die nu te
weinig aan bod komen. Ook de expertise van Educo op dit terrein wordt onvoldoende
gevaloriseerd.” Is dat een oorzakelijk verband, die relatie tussen S8 en Z6? Een verklaring?
Reden van de drempel? Toeval? Allicht zijn ze niet de ‘innovators’ of de ‘early adopters’ zoals
Rogers die definieert.

“De voorbije tien jaar is het risico op digitale uitsluiting in grote mate gestegen, en dit zowel
voor de kansarme als de kansrijke bevolkingsgroepen. In de eerste plaats leidt de
toenemende digitalisering van de maatschappij en de steeds verdergaande integratie van ICT
in alle velden van het maatschappelijk leven naar een verhoogd risico. (Van Dijk, 2005). In de
tweede plaats is het concept van digitale uitsluiting, ook wel digitale kloof genoemd, de
voorbije tien jaar geëvolueerd van een dichotome opvatting op het niveau van toegang en
gebruik tot een multidimensioneel en uitermate complex fenomeen waarbij aspecten als
diversiteit van het gebruik en digitale vaardigheden steeds belangrijker zijn.”
“Mediageletterdheid: de bekwaamheid om toegang te hebben tot het materiaal uit
verschillende media en om dit materiaal te identificeren, begrijpen, interpreteren, evalueren,
communiceren, berekenen en te produceren. Geletterdheid is een continuüm. Het heeft
betrekking op de mate waarin mensen geleerd hebben om hun doelen te bereiken, hun eigen
kennis en potentieel te ontwikkelen, en om ten volle te participeren in hun gemeenschap en in
de verdere maatschappelijke omgeving.”15
Hier ligt een enorme kans voor onze sector lezen we in de ’Beleidsnota Cultuur 2014-2019’
van minister Gatz: “Een inhaalbeweging dringt zich op. […] Er moet gewerkt worden aan
digitale inclusie, waarbij het identificeren en wegwerken van drempels voor brede lagen van
de bevolking centraal staat.” […] “Het is schrijnend vast te stellen dat, t.o.v. het IALSonderzoek van 1996, nog steeds 1 op 7 Vlamingen laaggeletterd is. Vooral de groepen
migranten, laagopgeleiden, anderstaligen en ouderen binnen de laaggeletterden zijn sterk
toegenomen. Voor wie een drempel ervaart om te participeren aan cultuureducatie binnen een
formele of niet-formele context, kunnen informele leerprocessen of minder institutionele
praktijken een cruciale opstap zijn. (zie ‘omgevingsanalyse’)

15

Studiedienst van de Vlaamse Regering: Zie ‘Oproep voor een studiedag rond mediageletterdheid.’
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Wij voelen een hart onder de riem steken. En we hebben mooie troefkaarten in handen. Als
we kijken naar de partners hebben ze elk een portie ‘innovators’ in huis, vandaar ook onze
‘voorbeeldfunctie’. De expertise van Educo is evident. In het projectvoorstel ‘MiXL voor
syndicaal werk’ (R1314, BE3 bijlage 3) hebben we die innovatiefunctie en de kruisbestuiving
ook op memo gezet: ‘Terugblik op de voorbeeldfunctie’16:
Leren rijden op de digitale snelweg, project van Arvo partner Metea ism Educo (2003)
Unions in cyberspace, project van Vcwv-regio Gent-Eeklo ism Educo (2006)
Webbuilder, project van Arvo partner Metea (2007)
Dokeos, een ELO (elektronische leeromgeving) van Educo (2008)
E-Learning sociale wetgeving, een project afstandsleren cf. Wegwijzer sociale wetgeving (2008)

Zaak is dat we de reden en hoogdringendheid van dit projectvoorstel in concrete business
cases zetten. In ‘Digital Transformation’ van Jo Caudron vinden we de hele wegbeschrijving.
Te beginnen met een longlist te maken van concrete projecten die we nu kunnen opstarten.

Voor de andere leerstijl staat hier ook een
perspectief of gebruiksmotief een
tegenstanders kan voorstellen. Hoe
gebruik, meer bescheiden onderaan
activiteiten.
Zie het vak ‘Native Assets’.
Wat zijn onze eigen troeven?
(denkelijk) van de rest
geschiedenis, mensen,

ppt-product, een piramide die naargelang het
verdedigingslinie of een aanval op
hoger, hoe meer toekomstgericht. Voor ons
kijken: de basis sluit aan bij bestaande

En voor zover we
back’ (Heroveren):
digitaal werd- door
Maar ook: In hoeverre
kopiëren en leren van

Wat zijn sterke punten? Dingen die ons
onderscheiden? Zoals prijs, kwaliteit,
producten, diensten,…
daaraan toe zouden zijn ’Claim
zaken die –eens de wereld
uitdagers zijn overgenomen.
kunnen we leidende markten
andere sectoren?

De handleiding voor de shortlist (de keuze van startprojecten) is alvast duidelijk:
Ga NIET voor projecten die je KAN uitvoeren
Ga WEL voor projecten die je ZAL MOETEN uitvoeren
Wat noodzakelijk is om je toekomst te garanderen
Dus potentiële projecten waarmee we:
Verdedigen wat we vandaag hebben
Heroveren wat we gisteren hebben verloren
Morgen het verschil zullen maken

16

Tussen haakjes staan de startjaren. De meeste initiatieven hebben een looptijd tot vandaag.
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En om de Caudron-uitstap af te sluiten, nog een ‘Business Model Canvas’ dat kan inspireren
om de business case uit te schrijven (zie www.businessmodelgeneration.com), we citeren in
het boek p.109. De visual is weerom ppt-fabricaat (en een toepassing van de piramide ‘Copy
Leading Markets):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

WHO ARE YOU WORKING FOR? WHAT ARE YOUR TARGET AUDIENCES?
WHAT DO YOU HAVE TO OFFER THEM?
HOW DO YOU REACH THEM?
WHAT KIND OF RELATIONS DO YOU WANT?
WHAT CAN YOU BILL THEM?
WHAT DO YOU NEED TO HAVE TO PULL THIS OFF?
WHAT DO YOU NEED TO DO TO PULL THIS OFF?
WHO ARE YOUR SUPLLIERS AND PARTNERS TO PROVIDE YOU WHAT YOU NEED?

We gaan terug naar de zwakte, maar nu geriefd met de Caudron-wijsheid en de SWOART. Er
zijn verschillende verbindingen mogelijk. Aan ‘kansen’ geen gebrek, dat hebben we gezien.
De uitdaging wordt uitdrukkelijk geformuleerd door een stakeholder, de subsidiërende
overheid. Prima, maar we zien ook twee intrinsieke kansen van formaat pinken op de shorten toplist van de Plangroep: ‘Emancipatorisch vormingswerk blijft een wezenlijke
opdracht’ (K1) (een voltreffer), én ‘Vernieuwend potentieel van levenslange en
levensbrede vorming’ (K4). De eerste maakt indruk door de argumentatie dat “de noodzaak
ontstaat om kritisch te leren omgaan met beschikbare informatie. Het vermogen aan kritische
reflectie wint aan belang” (is dat niet wat een militant als hefboom van maatschappelijke
verandering moet hebben? Zie A9 en onze missie); en de tweede niet minder als “het
potentieel vernieuwende van LLL” (dixit Baert) ligt in “het tegelijk combineren van vier
dimensies: tijd, inhoud, omgeving en actor.” Zonder veel verbeelding lezen we daar ook een
beschrijving van ‘de nieuwe werknemer’ én ‘de geïsoleerde militant’ (B5).die zich in de steek
gelaten voelt. In elk geval kunnen we die kansen (K1, K4) perfect kruisen met twee aspiraties
van de medewerkers én het gewenste resultaat van een ACV congreskrachtlijn: ‘Vorming
flexibiliseren en differentiëren’ (A3), ‘Het recht op vorming is in heel het ACV
gelijkaardig’ (A4), en ‘Minder bereikbare werknemers krijgen voldoende aandacht’ (R5).
De argumenten: een goede begeleider differentieert met (haalbare) uitdagingen en
aangepaste leerondersteuning (zie C2**), als het leren van volwassenen gekenmerkt wordt
door een enorme variatie in de voorgeschiedenis, de voorkennis en de motivatie van de
leerders. “De leerkenmerken (competenties, motivaties, strategieën) zijn een belangrijke
vertrekbasis voor efficiënt leren.” (wie klaagt er over te grote uitval?).”Dat vraagt ook
professionalisering van de begeleiders en een versterking van het e-leren. Maar goed
flexibiliseren impliceert ook de nodige aandacht voor de leerders die (nog) geen regisseur van
hun eigen leren zijn. Voor hen is het aangewezen dat het leren gekaderd wordt (cf. voor- en
natrajecten). En de twee argumenten: ‘Het recht op vorming’ (A4) ziet “nog grote verschillen in
wie wat waar volgt” (de basis ICT-leeromgeving is niet overal beschikbaar); en ‘voldoende
aandacht’ (R6) wil zeggen: “Deze groepen ondersteunen we met laagdrempelige
vormingsinitiatieven op maat en ICT”. De SWOART (Aspiraties x Kansen) adviseert in dat
geval: Realiseren!
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C 5.*** Hiermee is het belang van een structurele investering onderstreept, belangrijk. Om ook de
mental switch te maken hebben we de Caudron-wijsheid, zijn ‘Native Assets’.
Die troeven hebben we. Dat lef, die durf, de knowhow en expertise zitten bij de pioniers.
Eigenlijk is dat de openingszet. De woorden van Spierts: “zij die creëren én repareren
beschikken over de kennis die hen in staat stelt verder te kijken dan de elementen van een
techniek, naar het overkoepelende doel en de samenhang ervan.”
We hebben die ‘innovators’ ook gespot en gelokaliseerd:

Wij? Dat zijn de collega’s van de communicatiecel METEA en natuurlijk de hele organisatie
die mee de ruimte maakt en zegt: ‘Go for it!’
‘Wij beginnen alvast” (3 à 5%) maakt het verschil’ (K9) . “Het is de praxis die de waarden
verandert” (Welzer) En de aspiratie: ‘De vorming die we aanbieden moet kwaliteitsvol en
vernieuwend zijn’ (A7) “Ook al betekent vernieuwing vaak een stap uit de comfortzone, het is
ook de manier om de job boeiend te houden en om succeservaringen op te doen. Innovatie
veronderstelt in de organisatie ruimte voor experiment en mislukking.”
Die nieuwe sprong is het resultaat van veel PDCA’s, meer dan tien jaar arbeid. Dat is ook
gerapporteerd (R1415, pp.64-66).
Kortom, we kennen de Usual Suspects (buiten punk en film) als het gaat over ICTtoepassingen in de syndicale vorming, over het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de
syndicale werking, over e-leren als aanvullende leerweg voor de militanten. Het zijn de
positieve versies van Z6, het zijn voorbeelden die de dysfunctionele schema’s al
gereorganiseerd hebben (Greenberg). Hun taciete kennis is te horen in de (h)eerlijke
verbazing: Hoezo? ‘Er worden te weinig digitale middelen gebruikt in de vorming’ (Z6).
Hen hebben we nodig in de communities of practice. ‘Wij maken werk van Spierts’
krachten’ (A1) Wij geven een forum aan goede praktijken, we realiseren quick wins en
organiseren workouts voor methodische ondersteuning. De tijd is rijp voor een doorbaak, het
gelijk van de ‘Innovators’ en ‘Early adopters’ wordt een hefboom om de kritische massa mee
te krijgen. Het is de weg naar professionaliseren.
In de rekenkunde van SWOART is dat (Sterkten x Resultaten) = Inzetten.
Wat ons te doen staat? “We dagen de bestaande toestand uit door onze sterkten in te schakelen en
zo stappen te zetten in de realisatie van waar we echt naartoe willen: onze gewenste resultaten in onze
gedroomde toestand. Vanuit de positieve kern van de organisatie (het geheel van unieke sterktes,
middelen, capaciteiten en pluspunten) identificeren we de gewenste resultaten die een uitdagend beeld
van de toekomst schetsen, gebaseerd op het beste uit het verleden van de organisatie. We zetten dus de
sterktes en slagkracht van de organisatie in om onze ambities waar te maken en positieve verandering te
realiseren.” Met dank aan het inspiratierooster SWOART en de ontwerpers:
Jon Goubin en Geert Frateur, Socius.

BU 5

Vorming die ICT integreert en digitale vaardigheden ontwikkelt is onze
voorbeeldfunctie. Het is aan ons om werk te maken van digitale inclusie. We
investeren in mediageletterdheid en syndicale toepassingen. Innovators en
goede praktijken krijgen inspiratiekracht. Een doorbraak realiseren is de
opdracht.
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C 6.

De leergemeenschap van competenties
Zonder kwesties, geen publiek. No issue, no public.
‘Where the facts are most obscure, where precedents are lacking, where novelty and
confusion prevade everything, the public in all its unfitness is compelled to make its most
important decisions. The hardest problems are the problems that institutions cannot handle.
These are the public’s problems.’ Lippman, The phantom public, p.121.
Het was Danny Wildemeersch (KU Leuven) die de ‘kwesties’ agendeerde op de masterclass
‘Vakmanschap en publieke professionalisering’, een initiatief van Socius. De deelnemers
kregen vooraf een abstract proefschrift gemaild. Aanbevolen lectuur. Actie en reflectie. En een
interessant vertrekpunt voor het contact met de groep een week later. Diverse deelnemers,
een grote variëteit in voorgeschiedenis, voorkennis, motivatie,…
Dat gegeven verbinden we met de uitdagingen voor AWV, deelnemers en begeleiders.
No issue, no public? In essentie hebben we hetzelfde uitgangspunt.
De vraagstukken van de samenleving, van het leven binnen en buiten de onderneming,
hebben de inzet van militanten/vrijwilligers nodig. Precies omdat de kwesties zo complex zijn.
Ook de vakbond stuit op de grenzen van professionalisering.
Daarom kiezen we voor zeggenschap: ‘Miltanten zijn een hefboom van maatschappelijke
verandering’.
Wat is de plaats en rol van de syndicale vorming? Een eerste uitdaging verbinden we met het
sociaal project van beweging.net, de vakbond is één van de partners. Het voorwerp van dat
project zijn de vraagstukken, complexe kwesties: kansarmoede, sociale bescherming,
rechtvaardige fiscaliteit,…Welke keuzes worden hier gemaakt? Zijn het de juiste? Zijn er
alternatieven? Zijn die beter? Voor wie? Hier hebben we de link gelegd met emancipatorisch
vormingswerk: mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen in
het eigen leven en het samenleven. Onze rol: bewustwording faciliteren, samen
referentiekaders en groeimogelijkheden ontwikkelen. We hebben ook het vernieuwend
potentieel van levenslange en levensbrede vorming gezien. Herinner de vier dimensies:
tijd, inhoud, omgeving en actor. ‘Leren omgaan met informatie’ (inhoud) zullen we nu meer
klemtoon geven dan ‘kennisoverdracht’. Het verschil tussen ‘mediageletterdheid’ (actor) en
‘digitale kloof’. Durven doen, stretchen, geen oproepen en gemoraliseer, maar in verzet gaan
tegen de comfortzone, zien we als een bevrijdend perspectief voor de leerontwikkeling.
Waarom geen ambassadeurs lanceren op thema’s of werkterreinen van dat project?
Een tweede uitdaging is gedifferentieerd werken met (culturele/economische)
mixgroepen. Dat is de mogelijkheden van verschil en diversiteit (breed bekeken) van de
groep inzetten voor de leerwinst van de deelnemers, persoonlijk en collectief. Het
gemeenschappelijk statuut arbeiders/bedienden, werknemers met en zonder
migratieachtergrond, groot- of kleinbedrijf, leeftijd, gender, opleiding, sociaaleconomische
status,… en het kader van variërende groepssamenstelling en meer flexibele trajecten, zijn
elementen die de grenzen van comfortzones kunnen verleggen.
Een derde uitdaging is een voorwaarde en consequentie van zeggenschap, de militanten als
hefboom van maatschappelijke verandering (onze missie/visie): Ervaringsgericht leren en
begeleiden. Een krachtige methodiek, maar geen wondermiddel. Ze hebben elkaar nodig.
Enerzijds, de lerende militanten/vrijwilligers die de situaties waarin ze terecht komen wél of
niet als probleemsituaties zien en ervaren; die zich actief engageren in het exploreren van
voor hen zinvolle en relevante vragen, die zelf hun leerproces mee maken, en samen met de
begeleider en de groep hun referentiekaders én groeimogelijkheden verbeteren. Anderzijds,
de ervaringsgerichte begeleider (m/v) die de lerende militanten/vrijwilligers begeleidt in
bewustwording, keuzes maken, buiten hun referentiekaders leren denken en … uiteindelijk in
‘het zichzelf vooruit helpen’. Niet altijd gemakkelijk.
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Een vierde uitdaging is het faciliteren van transfer, het productief maken van leren, de KVAcompetenties, vernieuwde denkbeelden en vaardigheden, handen en voeten geven. “Het
effectief gebruiken van de kennis, vaardigheden en attitudes in (nieuwe) werksituaties en/of
andere omstandigheden dan die van de cursus.” We zien dat als negen werken van
kwaliteitszorg: voor, tijdens en na de vorming. Met telkens een opdracht voor de vormer, de
vrijwilliger en de organisatie/opdrachtgever. Een gedeelde verantwoordelijkheid. In de
syndicale logica: het samenspel tussen vormer, militant en secretaris.
Uitdaging vijf is onze voorbeeldfunctie in het gebruik van ICT, waar we onze tanden zetten
in doelstellingen17 die de essentie van blended learning ondersteunen en een doorbraak
ambiëren. We organiseren syndicale vorming/opleidingen die de diversiteit18 van ICTtoepassingen integreert en (al doende, via opdrachten) digitale vaardigheden ontwikkelt. We
stimuleren het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de syndicale werking. En we
organiseren e-leren als aanvullende leerweg voor de militanten. Voor elk van die sporen
mikken we op korte en lange transfer, quick wins die begeleiders en deelnemers motiveren en
vertrouwen geven, en investeringen en competenties die grenzen verleggen en meer tijd
vragen.

Leergemeenschap van competenties
Tijd voor een besluit. Wat er op de plank ligt is een duidelijke optie voor de toekomst, met veel
uitdagingen, noodzakelijke bewegingen en acties in het bestek van dit beleidsplan.
De essentie is ‘doen durven’ en ‘durven doen’. Begeleiders en deelnemers, beroepskrachten
en militanten/vrijwilligers, organisatie en medewerkers, samen staan we voor dezelfde
opdracht: Stretchen. Het is de stretchzone waarin we kunnen werken aan persoonlijke noden,
verlangens, problemen en angsten. Het is daar waar we mogelijkheden creëren om grenzen
te verleggen en de comfortzone uit te breiden. Het is de ruimte waar we kunnen groeien. Het
potentieel. Ervaring of Actie is de voorwaarde om die groei op het stramien HEVI aan te
trekken: herkennen, erkennen, verkennen, integreren.
Is dat fluiten in het donker? Peptalk? We hebben niet dat gevoel. Er worden geen overhaaste
stappen gezet. Onze inhoud, onze kennis van het terrein, onze jarenlange expertise in
mandaatgerichte vorming,… worden niet overboord gegooid. Het voornemen is wel om die
kaders en inzichten anders in te zetten. We schakelen naar ervaringsgericht leren en
begeleiden. Dus worden programma’s afgestemd (en herschikt) op vragen/noden/situaties
van de deelnemers. We gaan daar consistent, in stappen naar toe werken.
Die keuze verbinden we met de titel ‘leergemeenschap van competenties’. Hiermee verwijzen
we naar het pleidooi van Marcel Spierts voor een verbindende professionalisering. (A1) Een
strategie die werkt aan ambachtelijkheid, vakmanschap en professionaliteit. Meer daarover bij
BE3. Hier houden we het bij het eerste begrip, ‘ambachtelijkheid’. Improvisatie en experiment
kunnen dat ontwikkelen. In ‘moderne werkplaatsen’ zoals Communities of Practice (CoP’s).
Huh? “Een CoP is een groep mensen met een gezamenlijke interesse of een
gemeenschappelijk belang. De leden engageren zich in een proces van collectief leren en
gaan daartoe onderlinge bindingen aan.” […] De kenmerken in kort bestek: (i) er is een
domeingerichtheid: de vereiste van een gedeelde interesse/competentie of minimum kennis;
(ii) er is sprake van een gemeenschap: betrokkenheid in gezamenlijke activiteiten en
discussies, CoP-leden die elkaar helpen en informatie delen; en (iii) er worden praktijken
uitgewisseld, de leden zijn hulpbronnen voor elkaar. De nadruk ligt op het leren van en met
elkaar. Inderdaad, het model lijkt sterk op intervisie als we de nuances weg laten. En is beslist
anders dan onze TTT’s. Het model sluit meer aan op de gewenste kruisbestuiving die
ambachtelijkheid ontwikkelt: “De onuitgesproken en ongrijpbare kant van het professioneel
handelen, taciete kennis; de duizend alledaagse bewegingen die bij elkaar opgeteld een
ambacht vormen.”

17

Zie huidig beleidsplan (SD5) en projectvoorstel MiXL voor syndicaal werk, R1314,bijlage 3.

18

Cf. Van Dijk, zie p.56, geen dichotome opvatting op het niveau van toegang en gebruik.
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Als we het hebben over ‘gedifferentieerd werken met mixgroepen’, over ‘ervaringsgericht leren
en begeleiden’, over ‘faciliteren van transfer voor/tijdens/na de vorming’ e.a. kan dit model
perspectief bieden. Want er zijn veel (kleine en grote) competenties en talenten beschikbaar
in de rangen van AWV. Er is ook veel ervaring en taciete kennis te vinden. Die verbindingen
kunnen dus sterker worden. Wat ook belangrijk is voor nieuwe medewerkers. Herinner de
groeivoorwaarden, vooral de eerste, die van ‘doorleefde kennis’. Allicht moeten we dan
denken aan stages in ondernemingen, aan praktijkkennis van sectoren e.a. praktische
ondersteuning die de zesdaagse opleiding ‘syndicaal vormingswerk’ aanvullen.

BU 6

Vorming flexibiliseren en differentiëren vraagt ook professionalisering van de
begeleiders en een versterking van het e-leren. Aan de agenda staan
kerncompetenties, ervaringsleren, leren in verbinding, leren op maat, transfer
van leren, ICT-integratie, digitale inclusie, emancipatorisch vormingswerk,
samenwerken, netwerken, faciliteren. Aandacht voor militanten/vrijwilligers die
(nog) geen regisseur van hun eigen leren zijn. En een strategie om dat samen
te ontwikkelen.
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Op basis van de gegevensanalyse staan hier zes beleidsuitdagingen:

BU 1

Er is serieus werk aan de toekomst. Ons sociaal project heeft vertrouwen, legitimiteit en steun
nodig. Onze kracht is doen durven, durven doen. Daarvoor zien we ook medestanders op het
terrein, die mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen. In het
eigen leven, in de onderneming, en in de samenleving. Militanten/vrijwilligers zijn een
hefboom van maatschappelijke verandering. Emancipatorisch vormingswerk, hun recht, blijft
een wezenlijke opdracht. ‘Wij beginnen alvast’ maakt het verschil. Dat doen we samen.

BU 2

Het recht op vorming is een ‘recht op juiste vorming’. De inhoud is wat een militant/vrijwilliger
aan competenties nodig heeft en motiveert om beter te worden in zijn/haar syndicaal
werk/opdracht. Die afstemming is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Het is ook een
gedeelde verantwoordelijkheid. Voor, tijdens en na de vorming. Aangezien de beginsituaties
en plaatsen van actie enorm verschillen, is de samenstelling van groepen een cruciaal punt in
communicatie en overleg. Werknemers/groepen die we vandaag onvoldoende bereiken
krijgen bijzondere aandacht.

BU 3

De voorwaarde en consequentie van zeggenschap is dat militanten/vrijwilligers
eigenaars/regisseurs worden van hun eigen leerproces. De methode van ervaringsgericht
leren en begeleiden kan die groei op gang brengen, stimuleren, ontwikkelen. Inhoudelijk moet
de vorming het leren richten op kerncompetenties die deelnemers nodig hebben om met
veranderingen en onvoorspelbaarheden op hun terreinen van actie te kunnen omgaan. Hun
vragen en problemen zijn het vertrekpunt. Militanten/vrijwilligers leren in de eerste plaats om
beter te worden in wat ze doen. Het doel is dat ze het geleerde in nieuwe situaties en/of
omstandigheden kunnen toepassen. Hierop dient de organisatie van de vorming, de
begeleiding en ondersteuning voldoende (flexibel) afgestemd.

BU 4

Communicatie is een sleutelwoord bij het werken rond transfer. De militant/vrijwilliger, de
vormer/begeleider, de secretaris/coach, de collega’s/groep/militantenkern, de
organisatie/opdrachtgever hebben elkaar nodig om dat proces van gewenste veranderingen
te faciliteren, voor, tijdens en na de vorming. Transfer is niet de laatste fase van een cyclus,
het leren is een continu proces om effectief te zijn.

BU 5

Vorming die ICT integreert en digitale vaardigheden ontwikkelt is onze voorbeeldfunctie. Het
is aan ons om werk te maken van digitale inclusie. We investeren in mediageletterdheid en
syndicale toepassingen. Innovators en goede praktijken krijgen inspiratiekracht. Een
doorbraak realiseren is de opdracht.

BU 6

Vorming flexibiliseren en differentiëren vraagt ook professionalisering van de begeleiders en
een versterking van het e-leren. Aan de agenda staan kerncompetenties, ervaringsleren, leren
in verbinding, leren op maat, transfer van leren, ICT-integratie, digitale inclusie,
emancipatorisch vormingswerk, samenwerken, netwerken, faciliteren. Aandacht voor
militanten/vrijwilligers die (nog) geen regisseur van hun eigen leren zijn. En een strategie om
dat samen te ontwikkelen.
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SD1 AWV werkt met de kernthema’s van het sociaal project
Er is serieus werk aan de toekomst. Ons sociaal project heeft vertrouwen, legitimiteit en steun
nodig. Onze kracht is doen durven, durven doen. Daarvoor zien we ook medestanders op het
terrein, die mensen helpen om zich kritisch, creatief en verantwoordelijk op te stellen. In het
eigen leven, in de onderneming, en in de samenleving. Militanten/vrijwilligers zijn een
hefboom van maatschappelijke verandering. Emancipatorisch vormingswerk, hun recht, blijft
een wezenlijke opdracht. ‘Wij beginnen alvast’ maakt het verschil. Dat doen we samen.
OD1
OD2

AWV stimuleert militanten/vrijwilligers in hun zoektocht naar solidariteit, sociale
rechtvaardigheid en actief burgerschap.
AWV versterkt de militanten/vrijwilligers in het maatschappelijk debat en op de
werkvloer.

SD2 AWV verbetert het recht op juiste vorming
Het recht op vorming is een ‘recht op juiste vorming’. De inhoud is wat een militant/vrijwilliger
aan competenties nodig heeft en motiveert om beter te worden in zijn/haar syndicaal
werk/opdracht. Die afstemming is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit. Het is ook een
gedeelde verantwoordelijkheid. Voor, tijdens en na de vorming. Aangezien de beginsituaties
en plaatsen van actie enorm verschillen, is de samenstelling van groepen een cruciaal punt in
communicatie en overleg. Werknemers/groepen die we vandaag onvoldoende bereiken
krijgen bijzondere aandacht.
OD3
OD4

AWV organiseert gerichte activiteiten en/of trajecten naar specifieke doelgroepen.
AWV investeert in drempelverlagende activiteiten en/of trajecten voor
niet bereikte doelgroepen.
OD5 AWV investeert in de afstemming tussen vormer, secretaris, militantenkern en militant
voor een juiste toeleiding naar de juiste vorming. Problemen, vragen en leerbehoeften
van de miltanten en de kern/werking zijn het vertrekpunt.
OD6 AWV stuurt de samenstelling van groepen op diversiteit, participatie en transfer als
voordelen/voorwaarden in het realiseren van de vormingsdoelen

SD3 AWV investeert in leerprocessen
De voorwaarde en consequentie van zeggenschap is dat militanten/vrijwilligers
eigenaars/regisseurs worden van hun eigen leerproces. De methode van ervaringsgericht
leren en begeleiden kan die groei op gang brengen, stimuleren, ontwikkelen. Inhoudelijk moet
de vorming het leren richten op kerncompetenties die deelnemers nodig hebben om met
veranderingen en onvoorspelbaarheden op hun terreinen van actie te kunnen omgaan. Hun
vragen en problemen zijn het vertrekpunt. Militanten/vrijwilligers leren in de eerste plaats om
beter te worden in wat ze doen. Het doel is dat ze het geleerde in nieuwe situaties en/of
omstandigheden kunnen toepassen. Hierop dient de organisatie van de vorming, de
begeleiding en ondersteuning voldoende (flexibel) afgestemd.
OD7

AWV flexibiliseert en differentieert activiteiten en/of trajecten in functie van specifieke
(leer)behoeften en situaties van elke militant/vrijwilliger/deelnemer.
OD8 AWV investeert in ervaringsgericht leren en begeleiden.
OD9 AWV stimuleert het sociaal leren (in verbinding)
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SD4 AWV werkt aan de transfer van leren
Communicatie is een sleutelwoord bij het werken rond transfer. De militant/vrijwilliger, de
vormer/begeleider, de secretaris/coach, de collega’s/groep/militantenkern, de
organisatie/opdrachtgever hebben elkaar nodig om dat proces van gewenste veranderingen
te faciliteren, voor, tijdens en na de vorming. Transfer is niet de laatste fase van een cyclus,
het leren is een continu proces om effectief te zijn.
OD10 AWV organiseert de transfer van leren als een gedeelde opdracht van de militant,
de vormer, de secretaris e.a. stakeholders.
OD11 AWV investeert in transfergerichte leermethoden en -ondersteuning.

SD5 AWV werkt aan digitale inclusie
Vorming die ICT integreert en digitale vaardigheden ontwikkelt is onze voorbeeldfunctie. Het
is aan ons om werk te maken van digitale inclusie. We investeren in mediageletterdheid en
syndicale toepassingen. Innovators en goede praktijken krijgen inspiratiekracht. Een
doorbraak realiseren is de opdracht.
OD12 AWV ontwikkelt ICT-toepassingen en digitale vaardigheden in de syndicale vorming en
versterkt de mediageletterdheid.
OD13 AWV faciliteert het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de syndicale werking.
OD14 AWV faciliteert e-leren als nieuwe/aanvullende leerweg bij militanten,
werknemers/volwassenen.

SD6 AWV investeert in competentieontwikkeling en professionalisering
Vorming flexibiliseren en differentiëren vraagt ook professionalisering van de begeleiders en
een versterking van het e-leren. Aan de agenda staan kerncompetenties, ervaringsleren, leren
in verbinding, leren op maat, transfer van leren, ICT-integratie, digitale inclusie,
emancipatorisch vormingswerk, samenwerken, netwerken, faciliteren. Aandacht voor
militanten/vrijwilligers die (nog) geen regisseur van hun eigen leren zijn. En een strategie om
dat samen te ontwikkelen.
OD15 AWV investeert in gerichte competentieontwikkeling conform de uitdagingen en de
kerntaken van de medewerkers.
OD16 AWV investeert in VTO voor nieuwe medewerkers.
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Beoordelingselementen

6.1. SPREIDING VAN HET AANBOD (p.68)
6.2. DEELNEMERSBELEID (p.69)
6.3. PROFESSIONALISERING EN PROFESSIONALITEIT (p.72)
6.4. PROGRAMMAVOLUME (p.76)
6.5. NETWERKVORMING EN SAMENWERKING (p.77)
6.6. CULTURELE FUNCTIE (p.78)
6.7. GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE (p.80)
6.8. PRINCIPES VAN INTEGRALE KWALITEITSZORG (p.82)
6.9. DIVERSITEIT EN INTERCULTURALITEIT (p.89)
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6.1.

Spreiding van het aanbod

Wij kiezen al jaren voor de tweede optie: de landelijke spreiding van het publiek.
Al voldoen we zeker ook voor de eerste, die van het aanbod.
Feit is dat we de spreiding haarfijn registreren op de woonplaats van de deelnemers. Zowel
voor AWV-toepassingen als voor de juiste impressie, de schatting door derden, is dat de
correcte weergave. Zie de gegevens van 2014.
De meeste deelnames waarvan de domicilie geregistreerd werd, komen uit de provincies
Oost-Vlaanderen en Antwerpen, gevolgd door West-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant en
Brussel. In vergelijking met de foto van 2009 (vorig beleidsplan) maakt de provincie
Antwerpen een sprong van plaats vier naar twee.
Wat we niet uitwerken maar achterliggend wel ‘glans/verlies’ geeft aan bepaalde provincies,
zijn de typische kenmerken van het AWV-werkgebied. In het Brusselse waar inderdaad veel
bedrijven gevestigd zijn, zijn er relatief meer beroepsgroepen die een vormingsaanbod krijgen
van partners buiten de AWV-club: bedienden, kaders, Franstaligen (LBC/CNE) en
overheidspersoneel. Aan de andere kant zijn de globale deelnemerscijfers in Oost-Vlaanderen
en Limburg geflatteerd door de ICT-lokalen van Educo in Gent en Hasselt.

Spreiding van alle deelnames
100%
90%
80%
70%

Antwerpen

60%

Limburg

50%

O-Vlaanderen
Vl-Brabant & Brussel

40%

W-Vlaanderen
30%

X

20%
10%
0%
Arvo

Educo

Vcwv

Totaal

De essentie is dat we een voldoende landelijke spreiding van het AWV-publiek aantonen, en
dat is bij deze bevestigd. Al krijgt de print vooral betekenis wanneer we ook de connecties
zien met de specifieke programma’s van de partners. We hebben daar de tools voor. (zie
R1415, BE1, pp.21-22). Criteria van belang zijn ‘het recht op vorming’ en ‘universele
dienstverlening’. Dat is geen verrassing wanneer het schaalniveau een rol van betekenis
krijgt. We verwijzen naar de structuur, systemen en waarden van de organisatie (interne
gegevensanalyse, pp.23-25). Als bijlage 4 hebben we ook de locaties van de vormingscentra
opgenomen.
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6.2.

Deelnemersbeleid

Hier vertrekken alle wegen. Een boutade? Alle strategische doelstellingen nemen de
deelnemers als vertrekpunt. Onze referentie is de praxis van het sociaal project. En het is de
praxis die de waarden verandert. ‘Militanten/vrijwilligers zijn een hefboom voor
maatschappelijke verandering’. Voluit gaat dit tweede element over: ‘het beleid ten aanzien
van de deelnemers (bestaande en beoogde doelgroepen) en de link naar het
communicatiebeleid’. Wij hebben het over mooi samenspel. Vorming als een totaalgebeuren
en beleving. Daar is werk aan, dat beweegt, voorspellen de toekomstverkenningen. IDEA
Consult1 heeft het over vijf i-transformaties in verenigen (organiseren), deelnemen (leren) en
vrijwilligerswerk verrichten (militeren):






Individualisering: o.m. de rol van media, beeldvorming en visuele prikkels;
Informalisering: meer eigen initiatief van burgers en zelforganisatie, leren op elk moment en overal
in combinatie met (digitale) technieken (blended learning);
Intensivering: niet alleen klanten en hun shopgedrag, maar ook persoonlijke beleving in betekenis
creëren, waarde zoeken, ontplooiing, betrokkenheid of bijdragen tot sociale verandering;
Internationalisering: i.e. waardepatroon van zelfverwerkelijking, authenticiteit, ontwikkeling,
levenskwaliteit, het “goede leven”; en
Informatisering: ICT, sociale media en (mobiele) digitale toepassingen die de transformaties
faciliteren, verruimen en versnellen.

Die impact van maatschappelijke ontwikkelingen is herkenbaar. Het vermogen van kritische
reflectie wint aan belang. In onze branche zien we de doelgroep wijzigen aan de snelheid van
financieel-economische disrupties (transformatie van sectoren, bedrijven en arbeid).
De grote lijst van werknemers/groepen die we moeilijk bereiken (C2) is vooral een structureel
probleem. Wat we daar tegenover stellen?

“Don’t predict the future, invent it”.

1

IDEA Consult, Werken met de uitdagingen van morgen, infobundel, 2013.
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No issue, no public (C6). In het lijstje van IDEA-Consult zien we veel argumenten pro. Ook
de zes criteria die de vrijetijdskeuze sturen (K3) zijn een visitekaart voor syndicale vorming.
Die branie komt niet uit de lucht vallen, daar is een basis voor. In een versnelde flashback
(screenshots) memoriseren we ons eigen onderzoek, onze realisaties en goede praktijken in
de lopende beleidsperiode, en de engagementen en inspiratie die we meenemen voor de
toekomst. Bij enkele takes (nummers) markeren we de relaties en de strategie van aanpak.

(1) Zie de conclusies (C2*): het collectief verdedigen van personeelsbelangen en
competenties ontwikkelen zijn de voornaamste motieven voor een actief
vakbondsengagement. Zie BU2, BU3. Aanpak: SD2, SD3, OD7, SD4, OD11,…
Rolondersteuning bekrachtigt engagement, maakt groei mogelijk,… Wat met minder
bereikbare werknemers? Zie BU2, BU4, BU5. Aanpak: OD2, SD2, OD9,…
(1-6) Wat een verschil met vijf jaar terug. “Aan de kant van de deelnemers is er minder
nieuws” stond er toen in de conclusie. Vandaag zien we een integrale benadering en aanpak
op de rails komen. Zie ook de resultaten op engagementen, hieronder.

(11) (1) Neen, jongeren staan niet op de lijst ‘specifieke doelgroepen’ met een apart aanbod
(zie p.46). En dat is inderdaad gerelateerd met o.m. de focusgroepen van ‘Militant 2020’.
Een van de problemen is de combinatie van steile verwachtingen, nog geen ervaring,
onderschatting van engagement, het gevoel alleen te staan (p.43). In plaats van zich te pletter
te lopen kunnen jongeren beter hun enthousiasme/energie doseren, het vak leren in
contact/communicatie met ervaren militanten en collega’s, en systematisch hun grenzen
verleggen met haalbare opdrachten. De figuur van een mentor/coach die dan bijstaat, is ook
een interessante uitdaging/rol voor militanten die het allemaal wel gezien hebben. Een idee
van het Toekomstlab. Met veel bingo’s op de criteria van vrijetijdskeuzes, en de IDEA itransformaties ‘informalisering’, ‘intensivering’… Zie BU2, BU3, BU4. Aanpak: OD1, OD6,
SD3, SD4, OD11, OD13
(7-10) In andere gevallen is zo’n specifiek aanbod wel nodig en verantwoord leert de eigen
expertise. Die arrangementen zijn dan ook veralgemeend. Zie BU2. Aanpak: OD3.
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Integraal, integraler, integraalst? Transfer! Gecombineerd met ervaringsgericht leren
en begeleiden op competentieontwikkeling zien we een omslag van formaat. Wegen en
keuzes die vertrekken bij de deelnemers. Die stap uit de comfortzone is de logische
consequentie én voorwaarde van de militant-hefboom-verandering-samenleving. Nodig
om perspectief te geven aan een groeiende groep ‘niet klassieke werknemers’ in ‘sectoren en
bedrijven zonder vakbond in het huismeubilair’. Zijn er eigenlijk nog klassieke werknemers?
Bovendien is er globaal nood aan mensen en praktijken die de waarden van het sociaal
project vrijwaren en versterken. En die de legitimiteit van onze opdrachtgever in die
veranderende omgeving vernieuwen. De richting die we uitwillen hebben we geïllustreerd met
zgn. ‘Native Assets’, onze troeven, onze pioniers. Zij die reeds een glimp laten zien van het
groot potentieel.

(12) Zie R1314, pp.32-33. WHY? Methodiek. Geeft een antwoord op de vragen: Hoe een
competentie van mediageletterdheid snedig en aantrekkelijk ontwikkelen? Hoe een
maatschappelijk verhaal in de vorming integreren? Zie BU1, BU3, BU5, BU6. Aanpak: SD1,
SD3, OD11, OD12
(13) Zie R1415, pp.33-34. WHY? Organisatie, methodiek. Geeft een antwoord op de vragen:
Hoe een groep samenstellen in functie van de programmadoelstellingen? Hoe deelnemers
betrekken in de inrichting van de vorming? Hoe het sociale aspect niet uit het oog verliezen?
Hoe de vorming praktisch bruikbaar maken? Hoe ICT-gebruik integreren en digitale
vaardigheden ontwikkelen? Hoe een maatschappelijk verhaal in de vorming integreren? Zie
BU integraal. Aanpak: SD1, OD3, OD5, SD3, OD11, SD5, SD6.
(14) Zie R1415, pp.34-35. WHY? Organisatie, methodiek. Geeft een antwoord op de vragen:
Hoe minder bereikbare werknemersgroepen aanspreken en betrekken? Waarom/Hoe
transferleren voor iedereen winst geeft? Hoe legitimiteit versterken? Hoe politiserend werken?
Hoe mensen op de juiste vorming krijgen? Zie BU1, BU2, BU3, BU4. Aanpak: SD1, SD2,
SD3, SD4.
Voor de link met het communicatiebeleid verwijzen we naar de 7-S, systemen van de
organisatie (p.24), waar we het hebben over de rol van de vormingscommissies en de
provinciale overlegcomités in de jaarlijkse programmering. En vooral naar de nieuwe
uitdagingen en engagementen voor samenwerking, het vlees aan de transfer-matrix (C4),
voor, tijdens en na de vorming. Goed voor bestaande én beoogde doelgroepen. Zie BU
integraal. Aanpak: SD integraal.
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6.3.

Professionalisering en professionaliteit

Betekenis In de vrije encyclopedie Wikipedia vinden we onder ‘kenmerken van
professionaliteit’ de volgende karakteristieken voor de professional:








zelfstandigheid / relatief zelfstandig optreden,
creativiteit / creatief aanwenden van denkkracht,
expertise / deskundigheid,
vakmanschap,
ervaring,
probleemstellend en oplossend vermogen.

Vervolgens staat er: “Professionaliteit is af te meten aan een zekere mate van geleerdheid en
kundigheid op een bepaald gebied,



de bijhorende kennis en kunde worden doorgaans verkregen in geformaliseerde trajecten van
opleiding, ervaring en verdere specialisatie, […]
daarnaast vindt intercollegiale kennisuitwisseling plaats, bijvoorbeeld tijdens congressen,
seminars, studiedagen en tegenwoordig ook via virtuele ‘communities of practice’.

Verder hebben we nog de ‘Normatieve professionaliteit’ van Harry Kunneman: “We
moeten niet alleen de dingen goed doen, maar ook de goede dingen doen.”
Professioneel syndicaal vormingswerk vraagt meer dan sleutelen aan technieken en
instrumenten. Ook morele en normatieve overwegingen moeten een plek krijgen in de
leerplaats. Dat vraagt van professionals om voortdurende reflectie; op hun maatschappelijke
rol, op hun relatie met de mensen voor wie ze werken (werknemersgroepen, leden, militanten,
deelnemers), op de morele en politieke werking van hun vakkennis. Vormers nemen
voortdurend normatieve en moreel geladen keuzes in de spanningsvelden waarmee ze
geconfronteerd worden. Normatieve professionaliteit vraagt om echte aandacht en presentie.
De werkvloer, de ondernemingskern, de comités en ondernemingsraden, onze
leerplaatsen,… zijn de labo’s.

Voorbij het dikke-ik.
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“Een échte professional scherpt de geest door voortdurend in contact te staan en
kritisch mee te denken met collega’s” citeert Marcel Spierts Kremer & Verplancke in zijn
pleidooi voor een ‘verbindende professionalisering’. Hij heeft het over ambachtelijkheid,
vakmanschap en professionaliteit, drie elementen van een passende strategie. Hun
ontwikkeling kan alleen in samenhang plaatsvinden is zijn stelling.
Wat er op de plank ligt is niet min. We verwijzen naar de zesde conclusie (C6) en
beleidsuitdaging (BU6), resp. hfdst.4 (pp.60-62) en hfdst.5 (p.63). Alle wegen vertrekken wel
van de deelnemers (BE2), maar alle ogen zijn ook gericht op de vormers en de syndicale
vorming, bijgestaan door de vakbondssecretarissen, de militanten/vrijwilligers en de
organisatie die samen het succes bepalen.
We kunnen inderdaad goede papieren voorleggen aan de start, zie onze sterkten, aspiraties
en gewenste resultaten uit de 7-S (interne gegevensanalyse). We hebben daarnet (p.71) ook
de referenties van goede praktijken aangegeven, onze ‘Native Assets’ die een glimp laten
zien van het potentieel. En we hebben een handleiding (C4) - de transfer matrix (p.53) – om
systematisch te werken aan de leercyclus richting Militant/vrijwilliger als hefboom voor
maatschappelijke verandering: Stap 1: Wat zijn de belemmeringen?; Stap 2: Hoe kunnen we
de transfer verhogen?
Beginsituaties verschillen, maar het is duidelijk dat we ons zeker moeten verdiepen in de
kunst van ervaringsgericht leren en begeleiden. In de logica van Spierts hebben we het dan
over agogisch vakmanschap. Voor de ontwikkeling is vooral reflexiviteit een belangrijk punt.
Schön leert ons dat we daarbij niet met lege handen staan. Hij maakt een onderscheid tussen
reflection-in-action en reflection-on-action. Volgens hem zouden sociaal-culturele
professionals vooral dat laatste te weinig doen: achteraf reflecteren op het handelen.
Wat nu volgt is een heel lang citaat. We plaatsen het hier omdat het mooi beschrijft wat een
procesbegeleider doet, maar ook om duidelijk te maken hoe we ervaren vormers kunnen
betrekken in leeromgevingen met collega’s en nieuwe medewerkers.
“Door ervaringen met wat in specifieke situaties werkt, ontwikkelen professionals kennis die het handelen
in belangrijke mate stuurt. Eerder is gewezen op het veelal impliciete en intuïtieve karakter van deze
kennis. Dit wordt geïllustreerd door ervaren professionals die heel goed weten wat ze wel of niet moeten
doen in bepaalde situaties, zonder te kunnen zeggen waarom. Ze weten veel meer dan ze kunnen
vertellen. Schön spreekt over knowing-in-action als een latente vorm van ‘weten hoe te handelen’. Het
aanwenden van deze praktijkkennis gebeurt schijnbaar moeiteloos, bewustzijn van het eigen handelen
lijkt er niet voor nodig. Maar er doen zich ook geregeld situaties voor waarin de professional ter plekke
moet reflecteren en het handelen moet bijsturen. Schön noemt dit bewustzijn van het eigen handelen
reflection-in-action. Het handelen in een dergelijke situatie is te beschrijven als een proces van zoeken en
experimenteren. De professional benadert een praktijkprobleem als een uniek geval, dat complex en
onzeker is: there is a problem in finding the problem. Daarom is het toepassen van een standaardtheorie
of –methode geen optie. De professional moet eerst begrip van de situatie ontwikkelen. Hij zoekt naar een
zodanige herstructurering (reframing) dat er een probleem ontstaat – c.q. wordt geconstrueerd - dat aan
te pakken is. De professional laat zich daarbij leiden door zijn repertoire aan eerdere ervaringen en zoekt
daarin naar overeenkomsten. Omdat hij de situatie als uniek benadert, gaat er ook aandacht naar
specifieke kenmerken. Zo worden hypotheses ontwikkeld en komt het tot toegesneden interventies.
Vervolgens probeert de professional die interventies uit. Een interventie kan ook onverwachte gevolgen
hebben, waardoor de situatie een nieuwe betekenis krijgt. Schön noemt dit: de situatie ‘spreekt tegen’
(back-talk). Door reflectie op deze tegenspraak kan de professional zijn begrip van de situatie bijstellen.
Zo kan hij al experimenterend een handelingscyclus doorlopen, net zo lang tot hij weer het gevoel heeft
de situatie voldoende te begrijpen en niet meer verrast te worden door ongewenste gevolgen. Naarmate
een professional meer ervaring opdoet, zal hij bij onverwachte gebeurtenissen geleidelijk aan minder
worden verrast. En zelfs als zich een verrassing voordoet, kan de ervaren professional zich haast
automatisch een situatie voor de geest halen die veel lijkt op de situatie in kwestie. Aan de hand daarvan
kan hij een nieuwe hypothese opstellen, de huidige situatie begrijpen, waaruit nieuwe interventies zijn af
te leiden. Anders gezegd: reflection-in-action raakt steeds meer ingesleten. Het handelen wordt
routineuzer (tacit en spontaan). Het gevolg kan zijn dat de professional die momenten over het hoofd ziet
waarop reflection-in-action mogelijk nieuwe inzichten kan opleveren. In een dergelijke situatie kan
reflection-on-action voor een correctie zorgen.”
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Het is duidelijk dat dit aanknopingspunten geeft om te werken aan de competenties van
ervaringsgericht begeleiden. In settings waarin we ons veel explicieter kunnen bevragen in
hoeverre het handelen ook effect heeft. Waar we ook kunnen stilstaan bij evt. dilemma’s,
verschillende opvattingen en ethische, normatieve en emotionele vragen rond het
professioneel handelen. Idem voor het werken met digitale middelen in de vorming, het
differentiëren met opdrachten, enz. Het model van onze TTT’s kan dit agenderen.
Anderzijds is er ook vraag naar aangepaste tools, quick wins, digitale hulpmiddelen,
opdrachten die de maatschappelijke verhaal integreren, enz. Die kunnen we ontwikkelen met
collegagroepen of zgn. Communities of Practice (C6).
Voorts hebben we ook de mogelijkheden van toonmomenten, fora voor goede praktijken e.a.
gesignaleerd (C5) wanneer we het hadden over onze ‘Native Assets’ inzake ICTtoepassingen en het gebruik van elektronische hulpmiddelen in de syndicale werking.

Daarmee zijn we automatisch bij de VTO-aanpak uitgekomen. We herinneren aan de
POP/PAP die daarop worden afgestemd. (zie 4.1.1 p.23)
Een POP-PAP in handen van de medewerker werkt met creatiespanning. Goede
bedoelingen zijn niet genoeg om resultaten te boeken. Iets willen zorgt voor de vonk om aan
de slag te gaan. Kiezen van binnenuit geeft energie om resultaat te realiseren; de
creatiespanning tussen doel en start. In die logica wordt er gewerkt aan de leeromgeving, met
initiatieven die reflectie stimuleren en het leren/bewustzijn uitdagen en ondersteunen.
Het geheel krijgt een jaarlijkse input met opleidingsbehoeften.
In de ACV Gids ‘Talent kansen geven’ is die aanpak geconcretiseerd voor het ontwikkelen
van het competentieprofiel vormer. Te bekijken vanuit vier verschillende invalshoeken:
1.
2.
3.

4.

Gewenste resultaten: wat moet een succesvolle vormer bereiken?
Uitdaging: ‘spanning creëren’ (zie willen en kiezen); wat zijn criteria/referenties voor tevredenheid?
Functie- of jobvereisten: wat moet een vormer concreet doen?
Lijsten in kerntaken, belangrijke opdrachten en verantwoordelijkheden.
Vereiste competenties: welke specifieke kennis, vaardigheden en attitudes zijn nodig om een
professionele vormer te zijn? Gevraagd: cf. 1 en 2 nadenken over de nodige KVA, in het bijzonder
voor moeilijke situaties, aard van contacten, werkomstandigheden,… die een professionele vormer
ontwikkelen.
Persoonlijkheid en waarden: wat maakt de vormer als collega/mens compleet?
Peilt de balans van syndicale waarden en bewustzijn (cluster 1), contactvaardigheid (cluster 3) en
dienstverlenende attitude (cluster 4).
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De vormers hebben die kunst in de vingers en gaan ontwikkelingsgericht/procesmatig aan de
slag op leersituaties, intervisies en losmakingsprocessen. Wat de groei illustreert is de
kwaliteit van het gesprek hierover tussen de vormers en het eigenaarschap van die
reflectie. Ook signalen van grote interne betrokkenheid en openheid, met nieuwe accenten in
de KVA-competenties. Naast de vertrouwde K-vragen als ‘EFI-uitdieping, uitleg van de
begrippen’, ‘nieuwe bevoegdheden OR’, ‘update sociale wetgeving’ en de range V-klassiekers
als ‘begeleiden van groepen’, ‘sociale vaardigheden’, ‘nieuwe leervormen’ tot ‘sociale media
praktisch: hoe filmpjes knippen en ondertitelen’, noteren we ook de werkproblemen van A:
‘Syndicale standpunten en hoe kan je jezelf wapenen?’, vragen naar empowerment en Freire,
‘Hoe reageren op mensen die een andere mening hebben? Wat is onze lijn? Welke rol speelt
de vorming daarin?’ Ook verfijnde VA’s zoals ‘uitwerken van methodieken voor gevorderden,
assertiviteit en weerbaarheid’, ‘Militanten wapenen in discussies over duurzaamheid’,
‘Uitwisselen van ervaringen met vormingspakketten in de logica van nazorg’ en ‘Hoe kunnen
we iets zeer eenvoudig uitleggen?’
Een reeks van die thema’s en vragen horen we in varianten terugkeren in kleine
intervisiegroep: hoe inspelen op diversiteit aan leerstijlen? Waar zelf als vormer ‘mosterd’ en
motivatie blijven halen? Hoe omspringen (in formele en informele momenten) met
visies/opmerkingen die indruisen tegen de visie en standpunten van ACV? Ook dat is nodig:
tijd uittrekken voor reflectie over het persoonlijk functioneren in de job met als doel dit
functioneren te verbeteren. Het is een plek waar deelnemers moeilijk bespreekbare zaken in
vertrouwen kunnen voorleggen aan gelijke deskundigen. Het is ook de plaats voor een
gezonde spiegel, klankbord en zicht op blinde vlekken, een veilige ruimte om grenzen te
verleggen en oplossingen te toetsen, een treffen van betekeniskaders voor nieuwe inzichten
en perspectieven, enz.
Over het geheel beschouwd is de vormersvergadering het voornaamste forum voor
uitwisseling, duiding en wegwijs. Vaste elementen in de jaarlijkse kalender zijn:





TTT-dagen, Train The Trainers voor themacursussen in de basisvorming als middel om praktische
knowhow, materialen en technieken tussen nieuwe en ervaren begeleiders uit te wisselen.
Studiepunten on the job, het namiddagprogramma van de vormersvergaderingen.
Specifiek aanbod voor de vormers, o.m. emanciperend vormingswerk, begeleiden van groepen,
presenteren (Prezi, Powerpoint), BEV-wetgeving en toepassingen en intervisie.
Andere vorming, o.m. syndicale academies en studiedagen over thema’s in de actualiteit die
openstaan voor alle beroepskrachten en stafmedewerkers.

Opmerkelijk is de kracht van die processen voor competenties en VTO. De vragen en
behoeften gaan bottom-up en vinden hun weg naar een antwoord. Geïnspireerd door
gebeurtenissen op het werkterrein geeft dat een prima draagvlak en programma.
Wat frappeert is dat het ACV-project ‘Van solidariteit word je beter’ ook de stelling van Argyris
illustreert: ‘Leren gericht op duurzame gedragsverandering is pas mogelijk als mensen
eigenaar zijn van het eigen leren.‘ Of anders gezegd: ‘Gras groeit niet door er aan te
trekken’, onze slogan. Volgens Argyris kan leren alleen plaats vinden wanneer mensen
handelen en ideeën gaan toepassen. En hun tekort schieten ervaren in de effecten. Wanneer
ze zich ‘nat maken’ of met de ‘billen bloot’ durven gaan, bereid zijn om zich open te stellen
voor feedback, achterliggende waarden onderzoeken en wijzigen, en op basis daarvan
nieuwe oplossingen uitproberen.
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6.4.

Programmavolume

Bij de start van AWV op 13 november 2003 werd het aandeel van de 3 partners in de
urennorm vastgelegd (zie afsprakennota, art.1, §1). Intussen werd het decreet gewijzigd en is
de nieuwe norm 11.879 u. Daarmee zijn de contouren van ons educatief aanbod op het
decreet bepaald, die blijven ongewijzigd. Er is geen incentive om die te verleggen. Ook de
programmalijnen zijn behouden. In een grootorde van 70-20-10% van de uren voor DO, SW
en AB. Die keuze is te zien in de tijdreeks. De syndicale vorming van ondernemingsmilitanten
(de groene lijn) is de core business.
Uren per krachtlijn
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Belangrijk voor de partners is hun aandeel in dat programmavolume. Hoe evolueren de uren?
Wat zijn de cijfers voor 2014? En wat staat daar tegenover aan middelen? Die vragen reiken
verder dan de afgesproken verdeling tussen Arvo, Educo en Vcwv, resp. 26, 24 en 50% van
de norm. Punt is dat de aanpak zekerheid geeft voor het geheel van de samenwerking. En dat
nieuwe arrangementen (bv. gedifferentieerd werken, ICT-toepassingen, syndicaal
Nederlands) die de vorming verreiken eerder gestimuleerd worden. Geen ureninflatie, wel
duurzame vorming. Dat is evenwicht zoeken.
Gemiddeld aantal deelnemers per cursus
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6.5.

Netwerkvorming en samenwerking
AWV is een netwerk par excellence, een netwerk van netwerken. Zie bijlage 5
Dat is ook naar de hand gezet. De ICT-expertise van Educo is geweten, ook Syndicaal
Nederlands op de tandem met Vokans. Een nieuwkomer is de beweging.academie die vorm
krijgt met de partners van beweging.net en sociale scholen.
En wat doen we aan externe netwerking en samenwerking? Een van onze basisregels is
dat we de expertise betrekken waar die zit. In de aanloop en voorbereiding van nieuwe
programma’s, voor en tijdens het schrijfwerk, maar ook in de fase van uitvoering en realisatie
zelf, in de manier waarop activiteiten vorm krijgen en tot leven komen.

Op de agenda studiepunten voor de vormers:
 Participatie van vakbondsafgevaardigden in het syndicaal vormingswerk,
onderzoek in opdracht van LBC-NVK i.s.m. K.U. Leuven
 Emancipatorisch vormingswerk i.s.m. K.U. Leuven, laboratorium voor educatie en samenleving;…
Aanmaak van educatief materiaal:
 Screening van cases basisvorming op diversiteit i.s.m. diversiteitsconsulenten;
 Jaarthemafiches ‘iedereen mee’ voor kernwerking op het thema kansarmoede i.s.m.
Welzijnsschakels, CSB, bibliotheken;
 ‘Onderneming in verandering’ i.s.m. STV;
 Website www.straffekoppen.be i.s.m. SERR Gent-Eeklo;…
 Getuigenissen ‘Bruggenbouwers’ n.a.v. 50 jaar Marokkaanse gemeenschap;…
Organisatie van vormingsinitiatieven:
 Tweedaagse procesbegeleiding van stafmedewerkers i.s.m. Outward Bound School;
 Basisvorming voor militanten uit beschermde werkplaatsen i.s.m. De Kei vzw;
 Forumdag Verkeersplatform i.s.m. provincie Vlaams-Brabant, Mobiel 21 e.a.
 Project ‘Groene Jobs’ i.s.m. vzw Arbeid & Milieu;
 Event Transitienetwerk i.s.m. de partners;
 Studiedagen voor leden van adviesraden, o.m. ‘Samen de ruimte maken’ i.s.m. UGent, VLM,
Natuurpunt en Stramien;
 Tweedaagse ‘emancipatorisch vormingswerk’ voor vormers i.s.m. Motief vzw;
 Procesbegeleiding project ‘Visie en missie militantenvorming’ met vormers i.s.m. K.U. Leuven,
laboratorium voor educatie en samenleving;
 Procesbeleiding beleidsplan i.s.m. Socius en UC Leuven-Limburg;
 Impactgericht werken i.s.m. Socius en SIF, Sociale Innovatie Fabriek
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6.6.

Culturele functie

Aan het vormingswerk wordt mentaliteitsverandering en minstens beïnvloeding
toegeschreven. Quid AWV? Eén van de interventiestrategieën, “het kritiseren van cultuur”
(Cockx, 2010), gaat op de huid zitten wanneer ze vragen stelt bij dominante opvattingen.
Onze omgevingsanalyse is een goede referentie. Zie wat we zien aan zuur:
‘Er is een verlies aan vertrouwen en legitimiteit van de vakbonden’ (B2), ‘De geïsoleerde
militant voelt zich in de steek gelaten’ (B5), ‘De neoliberale cultuur tast onze visie en onze
praktijken aan’ (B1),…En zie wat we daar aan zoet (kansen) schatten:
‘Emancipatorisch vormingswerk blijft een wezenlijke opdracht’ (K1), ‘Vernieuwend potentieel
van levenslange en levensbrede vorming’ (K4), ‘Wij beginnen alvast (3 à 5%) maakt het
verschil’ (K9).
We verwijzen naar de campagne en vormingsreeks ‘Van solidariteit word je beter’, de
projecten Syndicaal Nederlands voor anderstaligen, de werken rond Gender, het
transitiedenken in ‘Samen de ruimte maken’ en doegerichte burgerinitiatieven, met/zonder
klassieke adviesraden, en de kracht van sociale media die dat vrijwilligerswerk versterken.
Andere voorbeelden van kritisch denken zijn te vinden bij de syndicale academies, zoals
‘Europa, dat zijn wij’ en de startdagen van Wereldsolidariteit ‘Wij willen schone kleren’ en
‘Sociale bescherming voor iedereen’, enz.
Al deze initiatieven tonen het gelijk van Zijderveld2 (1988), cultuur is de motor van de
samenleving: “Cultuur bestaat uit menselijke aspiraties, uit ideeën die weergeven wat mensen
willen zijn en willen worden. De kern van deze aspiraties bestaat uit waarden, normen en
betekenissen die voor een belangrijk deel al bestonden voordat we geboren werden – en
hoewel meer of minder veranderd – zullen voortbestaan nadat we gestorven zijn.”
Doorheen de syndicale vorming vinden er ook veranderingen van die traditie plaats. Via
reflectie, het leveren van kritiek, aanvaarding, verwerping, verandering,… “Leven in een
cultuur die men ervaart als de eigen cultuur, een cultuur waarvoor men zich verantwoordelijk
voelt, is meer dan die cultuur routinematig reproduceren” stelt Shotter in zijn ‘Cultural politics
of everyday life’. “Een levende traditie bevat reflexieve argumenten; dat zijn argumenten over
wat moet bediscussieerd worden en waarom.”
Een voorbeeld met de formule van Fons Van Dyck, Think BBDO: de zonale info- en
studiedagen als voorbereiding op het ACV CSC METEA congres van oktober 2015 en het
debat ‘De vakbond gericht op de nieuwe wereld’.

2
Zijderveld A. (1988), De culturele factor. Een cultuursociologische wegwijzer. Cullemborg: Uitgeverij
Lemma.
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De wereld in verandering bij ACV-CSC METEA, dat is ook nadenken over de
ontwikkeling en de rol van de vakbond. Meer dan 500 militanten namen deel aan de
debatten. Die gingen over demografische veranderingen, het welvaartssysteem,
technologische ontwikkelingen, globalisering en economisering, ecologie en verduurzaming.
En over de vraag: wat doet de vakbond?
Hoe pakken ze dat aan bij METEA? Een denkkader ontwikkelen gebeurt met verschillende
cultuurdragers: film (Modern Times), tv (Belgische politiek uit de oude doos, klimaattop
Warschau), radio (snelheid van programma’s vroeger en nu), muziek, poëzie, columns
(Gronda), enz. En wat zegt het eerste besluit? Allicht is het geen verrassing dat complexiteit
bij vele mensen leidt tot onzekerheid. En dat mensen/organisaties hierop verschillend kunnen
reageren.

Later, tijdens de zonale studiedagen, was het de beurt aan “scherpe waarnemer” Fons Van
Dyck: ”Wat het verschil maakt, zijn de ideeën”. Empowerment (E) x Verbondenheid (V) =
Bewegingen. Burgers zijn geëmancipeerde individuen die zich onder meer organiseren op
sociale media, ze winnen informatie in, ze verenigen zich. Empowerment. Maar ook
verbondenheid: burgers zetten zich samen in voor verenigingen, milieuprojecten,
vrijwilligerswerk, groepsaankopen. Gemeenschappelijke belangen winnen het van hun
loopbaan en zelfs kaderleden beginnen hun investering in het werk af te lijnen.
Van Dyck legt de connectie met het begin van de 20ste eeuw: het ontstaan van vakbonden,
ziekenfondsen, politieke partijen, gebaseerd op een ideologie die het leven regeerde. In de
jaren 1950-2000 gingen de bewegingen over problematieken als mensenrechten, “neen”
tegen kernenergie en emancipatie van de vrouwen,… En vandaag beleven we eerder
vluchtige bewegingen, de “One Shots” van Indignados, Occupy, Ice Bucket en “Je suis
Charlie”. Wat is zijn recept voor de vakbond? Hij formuleert vijf voorwaarden die een sterke
beweging in kracht bestendigen: (i) dreiging afwenden, (ii) een gemeenschappelijke vijand
bestrijden, (iii) heel concrete eisen stellen, (iv) stoelen op een niet-georganiseerde achterban
en (v) concrete resultaten bereiken. Hij attendeert ook op de rol van de vakbond in het
dagelijks leven. Die moeten we uitbouwen met een holistische kijk op de wereld. Dat wil
zeggen: het overzicht bewaren op de gang van zaken en onze banden met andere factoren
aanhalen: werk, gezin, gemeenschap, milieu; en aantonen dat we duurzame oplossingen
kunnen bieden. Ook samenwerken met ‘nieuwe’ bewegingen die onze vaststellingen en
waarden delen en herbronnen: Waarom bestaat ACV? “Als het ACV wil blijven wegen op de
socio-economische context, mag het zich niet gedragen als een club van oud-strijders”. We
kunnen beter onze blik richten op de jonge generatie. “Sinds mensenheugenis zijn zij het die
de richting uitstippelen waarin een maatschappij evolueert.”
Zie DO, doelgroepspecifieke vorming, ‘Maatschappijanalyse’ en ‘congresvoorbereiding’,
18 tweedaagsen, 398u. Zie SD1
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6.7.

Gemeenschapsvormende functie

Eén van de essentiële doelstellingen van AWV is de gemeenschapsvorming.
De waarde van ontmoeting, mensen samen brengen, er zijn voor elkaar, samen activiteiten tot
een goed einde brengen,… Die revue van Cockx (2010), het gemeenschap-‘vormen’
herkennen we. Ons palet is vooral groot in lokale initiatieven, de vorming en begeleiding van
vrijwilligers en groepen die jaarthema’s, projecten en sociale actie aantrekken in de gemeente.
Al geven we eerder voorbeelden van de tweede strategie, de gemeenschaps-‘vormgeving’.
Wanneer het gaat over de vraag: hoe moet de gemeenschap er uitzien? En hoe kunnen we
ze in die richting vorm geven? Hier ligt de motivatie in het effectief willen veranderen van
bepaalde aspecten van de huidige samenleving. (Cockx, 2010)
Zie de 7x7 voorstellen voor de prioriteitennota’s, SD1
Zie het project ‘Op de kop gevallen?’ en de Verkeersplatforms voor duurzame mobiliteit in de
gemeente, SD1
Zie het project ‘Van solidariteit word je beter’, SD1

Inputsessies voor het Zeggenschapscongres ACV, dat is toegepaste
democratie. Zonder taboes en bottom-up geeft zo’n proces veel dynamiek en vernieuwing op
onze core business, de syndicale vorming voor ondernemingsmilitanten. We hebben het over
het hart van de vakbond, over sociaal-economische democratie. Het ACV wil dat debat
opentrekken. Hoe denken militanten over zeggenschap in hun onderneming of instelling?
Over dat recht op overleg en het recht op onderhandelen, dag na dag? Hoe pakken de
vakbondsafgevaardigden dat in de praktijk aan? Met welke uitdagingen worden ze
geconfronteerd en welke resultaten kunnen ze voorleggen? De voorstellen, het werkdocument
en ontwerp van krachtlijnen’3 kwamen niet uit de lucht vallen. Ze zijn mee gebaseerd op de
inbreng van ruim 500 militanten tijdens inputsessies op drie zaterdagen in oktober.
Een van de belangrijke kwesties op dit congres is de beweging naar het eenheidsstatuut. Al
gaat het ‘groot onderhoud’ veel breder. Niet enkel over het recht op zeggenschap, maar ook
over het gebruik van die rechten. Waarvoor? Waartoe? Het gaat er om meer evenwicht te
krijgen tussen werkgevers en werknemers. En niet enkel omwille van de werknemers. Maar
ook omdat een sterk uitgebouwd model van inspraak en overleg een breder nut heeft, sociaal
én economisch. Het leidt tot betere samenlevingen, met minder armoede, minder ongelijkheid
en meer gezondheid. We verwijzen naar de topeconomen Piketty en Galbraith en de
ongelijkheidsexpert Wilkinson.

3

Speciale uitgave Vakbeweging, nr.815, december 2014.
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Solidaire zeggenschap, dat is een syndicalisme dat niet terugplooit op een reeks grote
bedrijven, met alleen maar de belangen van de vaste kern van werknemers in die bedrijven
voor ogen. Of een dat niet veel meer is dan een los samenhangsel van beroepsgroeperingen,
die allemaal hun eigen corporatistische belangen verdedigen, zonder oog voor het geheel.
Daarom was er ook een bont gezelschap aanwezig op de inputsessies, om het debat in zijn
volle bandbreedte te kunnen voeren. Voor alle types werkgevers en alle types arbeidsrelaties.
Wat dat betekent illustreren we met enkele citaten en screenshots. Die halen we uit de
verslagen van de inputsessies. De thema’s alleen al illustreren de inzet van
gemeenschaps-vormgeving. Het opzet van de sessies was ervaringsgericht leren.
Doorgaans werd er methodisch gestart met een of meer getuigenissen, en was de opzet meer
dan problemen en verzuchtingen uitwisselen. Ook nieuwe perspectieven en alternatieven
vinden, tips, goede praktijken e.a. inspiratie stonden op het menu. De formule werkte. De
output werd deel van onze SWOART.
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6.8.

Principes van integrale kwaliteitszorg
Alles kan beter, zelfs het goede. We hebben een nieuwe foto. Het resultaat van de
techniek 7S Mc Kinsey is 24/24 7/7 te bekijken op p.22 e.v.
Uiteraard zien we nog vlekken na het vele scherpe licht,… Strenghts? Weaknesses?
Aspirations? Results? Onze foto werd het voorwerp van SWOART-inspiratie, van conclusies,
beleidsuitdagingen, tot en met strategische en operationele doelstellingen. 16 stuks.
Hoe we daarmee omgaan is ook hier te volgen.

Onze repliek, onze acties op de beleidsdoelen, rapporteren we in jaarlijkse
voortgangsrapporten. De nieuwe engagementen en de 9 beoordelingselementen nemen we
op met de vertrouwde werkplaatsen: het team van coördinatoren (teamco), de
collegagroepen, de diensten vorming en de ateliers. Zo zijn we het gewoon. Daarin volgen we
geen expliciet EFQM/INK-schema, wel de daarin verweven PDCA-cyclus (Deming) waarop
we onze (verbeter)activiteiten in stappen uitzetten en doorlopen. De fasering van Plan, Do,
Check, Act of voorbereiden/plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren (reflectie), en bijsturen
of verankeren. Dat proces hebben we goed in de vingers cf. onze samenwerking met Outward
Bound School.
Die manier van werken passen we toe voor elk van de 16 doelstellingen en de acties die we in
ons jaarlijks voortgangsrapport opnemen. Daarvoor rollen we kleine PDCA’s uit: we
verzamelen de nodige gegevens, we bepalen de betrokken actoren, we definiëren de
resultaten in SMART-doelen, kiezen een passende aanpak en zetten daar ook een timing op.
Zie de Blikvangers van DO, AB en SW, onze innovaties in de trajecten militantenvorming
(basis, voortgezet en doelgroepspecifiek), de nieuwe beweging.academie, de kloofdichters op
ICT en het project MiX L - blended leren voor syndicaal werk
PDCA staat voor Plan, Do, Check, Act. De PDCA-cyclus is een vrije Japanse variatie op het Demingwiel. Deming legt de nadruk op de interactie tussen marktonderzoek, planning, productie en verkoop.
De PDCA-cyclus impliceert dat elk productieproces of elk bedrijfsproces kan worden verbeterd.
 Plan: Gegevens worden verzameld en geanalyseerd, hierdoor ken je de huidige situatie en kan je
een actieplan voor verbeteringen ontwikkelen.
 Do: De medewerkers voeren het plan uit.
 Check: Er wordt gecontroleerd of de activiteiten hun doelen hebben bereikt.
 Act: De resultaten worden bekeken en geëvalueerd. Als ze goed zijn wordt de huidige methode
gestandaardiseerd. Als de resultaten niet voldoen, moet er een nieuw actieplan gemaakt worden.
Deze cyclus kan gemakkelijk vergeleken worden met hoe een 'lerende organisatie' te werk gaat.
Uit: http://www.socius.be/tiki-index.php?page=PDCA-cyclus
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Tijd voor de Groeizone, de grote V-toets
Weg uit onze comfortzone, Nadler4 en Luckner achterna.
Onze keuze “on the growing edge”.
Stretch! Er was die dwingende aanbeveling van de visitatiecommissie die attendeerde op
afstemming en financiële transparantie. Een situatie waarin we met de partners en
medewerkers van AWV en de vertrouwde denkbeelden en gedragspatronen, niet efficiënt
bleken te zijn. In de aanbeveling zagen we gelukkig de ruimte voor haalbare en bereikbare
mogelijkheden, onze groeizone. De uitdaging was perfect gesneden op wat we met dit achtste
criterium, de principes van integrale kwaliteitszorg, voor ogen hebben.
Een van de verbetersuggesties had het ook over de PDCA-cirkel, de raad om die niet alleen
toe te passen op projecten uit het beleidsplan, maar ook op de organisatie als geheel. En een
andere suggereerde om dat relaas van acties meer in het rapport zelf te verwerken. Dus bij
deze, ziehier het vervolg op vorig rapport.
Tijd voor 1 versie: Revisor, waarderingsregels, en
werkelijk gebruik vormingsvzw’s

“Behold the turtle. He makes only progress when he sticks his neck out.”
James Bryant Connant

De elementen van verandering zijn ervaring, bewustwording en verantwoordelijkheid.
Het zijn de eerste stappen in het verandermodel van Nadler & Luckner. We kunnen er ook
onze progressie op afmeten sinds de algemene vergadering in maart ’14.

4

Nadler, R. & Luckner, J. (1997), Processing the experience. Strategies to enhance and generalize
learning. Dubuque, Kendall/Hunt publishing comp., 418 pp.
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Op de lijn Nadler & Luckner werden ook nieuwe stappen gezet. In opdracht van de
raad van bestuur (28/11) werd de optie van één gemeenschappelijk revisorenkantoor voor alle
deelvzw’s verkend. Het uitgebreide Teamco Fin (28/11) startte de voorbereiding. Er volgde
een bijeenkomst met de boekhouders voor een inventaris van revisoren die diensten leveren
binnen AWV, inbegrepen contracten en looptijden. Finaal zal dit de basis leggen voor een
selectiedossier.

Ook de toezichthouders spreken: “de tijd is voorbij dat de overheid zich aan onze
manier van werken aanpast. We kunnen dus beter stoppen met forfaitaire facturen te
maken.” Besluit: er dient goed afgesproken welke dingen we gemeenschappelijk maken.
Afspraak: elke raad van bestuur bekijkt de eigen waarderingsregels. Elke deelvzw checkt dit
af met de revisor. Op een later tijdstip wordt er naar een gezamenlijke versie toegewerkt.
Werkelijk gebruik vormingsvzw’s: het is van belang om alle kosten die rechtstreeks aan de
syndicale vorming cf. decreet gelieerd zijn, te registreren in de boekhoudingen van de
vormingsvzw’s. Elementen van bespreking zijn de concrete toepassingen, bv. het aankopen
van tablets. Volgens ‘de regel van drie’ is de redenering: (i) als het een hulpmiddel is voor
cursisten, gaat de factuur richting vzw; (ii) idem als het gaat om een instrument voor de
lesgever/vormer op de rol; en (iii) aan het adres van de feitelijke vereniging, als het een
lesgever-niet-op-de-rol betreft.
Afspraak: (i) we gaan geen forfaitaire kosten vanuit de ACV feitelijke vereniging (fv)
doorrekenen, maar de werkelijke kosten. Binnen de vzw’s kunnen de onvoldoende middelen
(subsidie is niet toereikend) via een toelage van de fv worden opgevangen;
(ii) we gaan ook investeringen in de vzw’s opnemen zodat de afschrijvingen werkelijk in het
resultaat komen. Voor de financiering van de investeringen kan een kapitaalsubsidie worden
gegeven die a rato van de afschrijvingslooptijd, mee in het resultaat wordt genomen.
Afschrijvingen gebeuren conform de goedgekeurde waarderingsregels.
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Dit zijn nieuwe punten van verkenning. Documentatie, resultaten en een voorstel van
aanpak zijn het voorwerp van bespreking op de volgende raad van bestuur en algemene
vergadering op 26 maart ’15. Wordt vervolgd.

Ziedaar het relaas van onze eerste collectieve verandering: ervaring, bewustwording,
verantwoordelijkheid, experiment, transfer. We zijn ook bekrachtigd, en dus laten we dat oud
financieel gedrag schieten. Meer zelfs, we lopen stilaan de deur plat ten huize Nadler &
Luckner. Hun verandermodel inspireert nu ook de werken aan een doorbraak in de
voorbeeldfunctie van ICT-gebruik in de vorming en blended leren voor syndicaal werk.(C5***)
En we maken nu al een afspraak met Broad & Newstrom (weer een duo) om hun transfer
matrix ook op dit adres (BE8) te introduceren; voor de Negen Werken aan Transfer (NWT),
onze vierde conclusie, beleidsuitdaging en strategische doelstelling. In casu, onze
operationele doelstelling 10: ‘AWV organiseert de transfer van leren als een gedeelde
opdracht van de militant, de vormer, de secretaris e.a. stakeholders’. Perfect gesneden op het
voorschrift (verbetersuggestie) van de visitatiecommissie.
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Het projectvoorstel ‘MiX L voor syndicaal werk’ engageert de AWV-partners om
een nieuwe dynamiek te geven aan de voorbeeldfunctie in ICT-gebruik en blended
leren. Hefboom zijn de recurrente middelen van de DAC-normalisering. Hiermee kunnen we
leeractiviteiten, leeromgevingen, media en middelen optimaliseren en uitdagender maken
voor ondernemingsmilitanten. Wat we voorop stellen is geen mega technologiesprong, maar
een focus op didactische vernieuwing, concrete workouts en quick wins die de implementatie
van ICT in de vorming stimuleren, succesvol maken en veralgemenen. Die keuze motiveren
we met de innovatietheorie van Rogers. Het voorstel wil in eerste plaats duidelijkheid5
creëren. De partners worden gevraagd om hun aandeel in de voorbeeldfunctie (opdracht)
concreet te maken in termen van ‘gewenste resultaten’ en ‘doorbraak’. Op basis van die
voorbereiding kunnen we verdere stappen zetten naar een gemeenschappelijk projectplan
(aanpak). Na de toelichting en bespreking op een extra raad van bestuur in oktober, en de
communicatie hierover met de vormers (10/2014), komen nu de eerste vragen en voorstellen
op gang. Er is meer dan één snaar geraakt. Zowel in de regio’s als bij de centrales noteren we
een verhoogde interesse en initiatief om de opportuniteiten van het project met concrete
acties en experimenten in te vullen. Zoals verhoopt wordt die ontwikkeling ook
gedocumenteerd en gemotiveerd. We krijgen een beeld van goede praktijken, van
opgebouwde expertise, en impressies over gerealiseerde en (nog) niet-gerealiseerde
verwachtingen,…
Twee voorbeelden illustreren waar het om gaat.

5
Op vraag van Arvo werd de initiële nota ‘wwwijzer op de werkvloer’ (agenda algemene vergadering, 27/3
2014) aangepast en als projectvoorstel voorgelegd aan de raad van bestuur (23/10).
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Een eerste6 geeft een gevarieerde reeks ‘Huidige’ ICT-toepassingen in de
basisvorming, en de verdere groeimogelijkheden en toekomstperspectieven. Het zijn
suggesties voor de frisheid van leren, met deelnemers (militanten, groepen) en begeleiders
(vormers, secretarissen, ACV en centrales) op de positie van trainees, met informatiekanalen,
hulpbronnen, nieuwe media, enz. die vandaag reeds beschikbaar zijn. In de revue passeren
thematische websites (bv. www.straffekoppen.be voor werkbaar werk,
www.teruginhetzadel.be voor vragen over werkhervatting); hulpmiddelen voor zelfstandig en
gedifferentieerd leren (bv. persoonlijke ACV-USB voor het opladen van ‘screen casts’, zoals
bezochte websites tijdens het groepsleren, oefeningen, enz., al dan niet te bekijken met
headset); tot en met de online tools Survey Monkey en Kahoot, die maatwerk en
betrokkenheid versterken, en leerprocessen verrijken door reflectie, interactie en discussie te
stimuleren. We verwijzen naar de veelzijdigheid van eLearning volgens ReinmannRothmeier7.

Hoe dat precies moet gebeuren is het voorwerp van ‘gewenste resultaten’. Zie de Quick wins
voor materiële faciliteiten en vormgeving van de leeromgeving, en de Workouts voor
gewenste competenties en methodische begeleiding. In het voorstel van aanpak (agenda
Av/Rvb 26/3 ’15) wordt die dubbele strategie versterkt cf. de innovatietheorie van Rogers, en
onze formulering van de doorbraak: “Het gelijk van de Innovators (2,5%) en Early adopters
(13,5%) wordt duidelijk zichtbaar.” Op die manier zijn ze een hefboom om de rest (de kritische
massa) mee te krijgen. We verwijzen hier ook naar de strategie (SD5) en allicht een van de
eerste acties, het organiseren van edufora die de goede praktijken visibel maken, knowhow
delen en drempels verlagen.
Het tweede voorbeeld, de ‘vorming sociale media’ van ACV METEA, illustreert de Check
en Act uit de PDCA-cyclus van Deming. We verwijzen naar het statement ‘behoeften en
verwachtingen’ van de communicatiecel p.59 van dit plan. Uit de nota ‘Hoe digitaal
communiceren zonder ondernemingssite?’ (14/10) Aanleiding was de Check op verdere
investeringen in de module ‘Webbuilder’ voor starters en anciens (ja/neen?), en de
vaststelling: “Velen voelen zich geroepen, slechts weinigen zijn uitverkoren om dit project
langer dan enkele jaren vol te houden.” De initiatiefnemers formuleerden kritische
succesfactoren inzake continuïteit/impact van de vorming (output/outcome): het verloop van
de militanten (annex verworven competenties Wb), het tijdsintensief onderhoud/beheer van de
site en de aard (drempel) van het medium zelf dat een publiekstoeleiding veronderstelt.

6
7

Nota ICT van de dienst vorming ACV Gent-Eeklo, 30/12 2014.
Reinmann-Rothmeier, G. [2003]. Didaktische innovation durch blended learning. Bern/Göttingen.
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Hun kanttekeningen zijn te combineren met de evoluties in het landschap van sociale media.
Die zijn meer gebruiksvriendelijk, niet langer gebaseerd op een toeleiding van de ontvangers,
en kunnen breed ingezet worden voor het sociaal overleg. Met de huidige tools kan elke
ondernemingsmilitant direct en snel communiceren met een breed publiek.

Tijd voor de P van PLAN: Hoe gaat het verder? Het antwoord is uitgewerkt in de nota
‘Vorming sociale media’ (26/1 2015). In grote lijnen:




Er blijft een ondersteuning voor lopende projecten ondernemingssites, inbegrepen een
terugkomdag voor anciens en een aanloop sociale verkiezingen 2016;
Er is een VTO-aanbod voor secretarissen. Focus: Aanmaak Facebook account, Twitter
en de beheerfaciliteiten van Hootsuite, Doodle, Cloud (One Drive), en de varia van
LinkedIn, mailchimp en blog;
Er is een modulaire vorming voor militanten. Focus: “Hoe doe ik het? Hoe pak ik het
aan?”: (1) Sociale media: Facebook, Twitter en het platform One Drive; (2) Blog-sites; (3)
Nieuwsbrieven: introductie en basisgebruik van MailChimp; en (4) Aanvullingen op vraag:
LinkedIn en Doodle. Allicht zonder Survey Monkey in het aanbod cf. expertise met de
doelgroep: enquêtes fitten niet.
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6.9.

Diversiteit en interculturaliteit
Trends In onze voortgangsrapporten rapporteren we ons deelnemersbereik op gender, leeftijd
en opleiding, nog een goede gewoonte uit de tijd van de doelgroepenwerking.
Vandaag plaatsen we die gegevens bij ‘het Negende Element’. We doen dat met tijdreeksen
die de vorige jaren benutten. Daarmee zijn we consequent met onze eigen ‘Genderchecklist
voor de vorming’. We systematiseren de informatie, we zoeken naar stimuli die de aandacht
trekken, en we stellen mensen in staat om er iets mee te doen.
En wat opgaat voor m/v-zaken, kunnen we ook doen voor de andere spiegels:
jong/oud, kort-/langgeschoold, zwart/wit,…
Gender m/v Het geregistreerd deelnemersbereik van AWV is uitgesproken masculien. In een
verhouding 28/72 v/m. Vrouwen zijn met 11705 (28%) deelnames ook in mindere doen. In het
sociale verkiezingsjaar 2012 was dat bereik 18000 (31%).
Zelfs de ICT-vorming, het roze in de branding, evolueert naar een ‘compleet evenwicht’. Vorig
jaar was dat nog 67/33 op 2151 deelnames. What’s going on?
Zoals gewoonlijk hebben we de diversiteit met staafjes op rij gezet. Naast het ‘gemiddeld’
AWV-publiek, illustreren we het effect van traditioneel mannelijke sectoren als bouw en
metaal dat de registratie massief blauw kleurt. Al zien we wel het verschil tussen de
voortgezette vorming (Arvo DO2) en de doelgroepspecifieke vorming (Arvo DO3). Vervolgens
bemerken we een kopie van de basisvorming (Vcwv DO1) en het open aanbod bereik van
actief burgerschap (Vcwv AB).
Aantal deelnames in m/v cijfers

MAN
VROUW
T

AWV
72%
28%
41140

ARVO DO2
85%
15%
5151

ARVO DO3 VCWV DO1
73%
73%
27%
27%
4509
14073

VCWV AB EDUCO SW
61%
50%
39%
50%
6640
1059

Slotsom: Wat we zien is een afgeleide van de gender-ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Sectoren en beroepen die traditioneel meer mannen aantrekken kunnen wel van gedaante
wisselen maar dat heeft tijd nodig.
Wat de vorming in dit verhaal vermag is thema’s en methodieken, cases en voorbeelden,
organisatie, rekrutering en samenstelling van groepen, voor mannen én vrouwen aantrekkelijk
maken (zie onze Genderchecklist). We verwijzen naar BU2, BU3 en de repliek van SD2 en
SD3. .
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Leeftijd j/o Voor de leeftijdsverdeling is de tijdreeks gefocust op de lijn DO1, de basisvorming
voor ondernemingsmilitanten. In de kleurschakering onderscheiden we groenvarianten voor
de groep -40 en blauwvarianten voor de 40 en plussers. De trend is duidelijk: een grote
publieksvernieuwing en verjonging in het jaar van de sociale verkiezingen 2008 (50/50), die de
daarop volgende jaren naar de hogere leeftijdsklassen doortrekt, resp. 48/52 (2009), 45/55
(2010), 39/61 (2011). Iedereen wordt ouder. Al is er een ‘versnelling’ eigen aan de evolutie
van de -30-groep: zie de koppeljaren 2009/2010 en 2013/2014, telkens een terugval van 4%.
Allicht moeten we ook andere realiteiten betrekken, zoals de arbeidsmarkt waar jongeren in
meer flexibele/precaire statuten werken. Globaal zien we wel een lagere notering voor
vergelijkbare jaren, bv. 2009/2013, 48% versus 46% -40 jaar, en heel uitgesproken voor
2010/2014, 45% versus 37% -40 jaar. Besluit: Het effect van sociale verkiezingen is eerder
vluchtig voor de jonge instroom.
We verwijzen naar BU2 en BU3, en de repliek van SD2 en SD3. Zie ook BE2 en onze
commentaar bij de realisaties, punt 11 p.70.
Aantal deelnemers aan de basisvorming ondernemingsmilitanten naar leeftijd

100%
90%
80%
70%

> 59

60%

50 - 59

50%

40 - 49

40%

30 - 39

30%

< 30

20%
10%
0%

2009
< 30
30 - 39
40 - 49
50 - 59
> 59
N

2009
19%
29%
36%
15%
1%
20323

2010

2011

2012

2013

2010
15%
30%
37%
17%
1%
15177

2011
12%
27%
39%
21%
1%
15807

2012
15%
29%
36%
19%
2%
24628

2013
15%
31%
36%
17%
1%
21103
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2014
11%
26%
37%
24%
2%
100%

2014
1761
4262
5967
3959
279
16228
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Opleiding S/L De vooropleiding van ondernemingsmilitanten is interessant voor wie twijfelt aan
het uniek bereik van een syndicale vormingsinstelling. Al zien we een toenemende gêne en/of
moeheid in het registreren, zie de cijfers bij “?” (de schemerzone ‘weet niet/onbekend’)
Vaststelling: 30% van de deelnemers is naar eigen zeggen ‘kort geschoold’ (LO en LSO).
Het zal niet minder zijn. Bij de deelnemers van Arvo-partner BIE, de militanten uit de sectoren
bouw, industrie en energie, is dat aandeel 41% in de basisvorming. Dat bijzonder
publiekbereik in de volwassenenvorming is ook de visitatiecommissie met positieve duim
opgevallen. Zie BE2, BU2, BU3, BU5 en BU6. En onze repliek via SD2, SD3, SD5 en SD6.
Deelnemers militantenvorming naar hoogste diploma

100%
90%
80%
70%

?

60%

HO

50%

HSO

40%

LSO

30%

LO

20%
10%
0%

2009

LO
LSO
HSO
HO
?
T

3.9.1.

2009
4%
28%
46%
7%
15%
33078

2010
2010
10%
33%
41%
8%
9%
21954

2011

2012

2013

2014

2011
3%
25%
49%
7%
16%
30105

2012
3%
22%
44%
9%
23%
34725

2013
6%
25%
54%
8%
6%
34488

2014
4%
26%
48%
14%
8%
100%

2014
1094
7236
13075
3709
2206
27320

Positieve signalen uit de praktijk
Zonder een hele bewijsvoering uit te schrijven, mogen we stellen dat AWV positief scoort op
initiatieven en acties die de aandacht voor diversiteit steunen:








In het kader van onze doelgroepenwerking rapporteren we ons deelnemersbereik
systematisch op gender, leeftijd en opleiding; zie vorige trends.
Die manier van werken, systematiseren van gegevens, is trouwens een van de
richtpunten uit de Genderchecklist voor vorming. Met de nieuwe vormingsfiche willen we
daar - binnen de wettelijke mogelijkheden - ook etnische cultuurdata en
(EV)competenties bij opnemen
Onze rapportage over instroom en uitval in de basisvorming heeft het Plan
Militantenvorming 2012-2016 bijgestuurd op afspraken rond rekrutering, begeleiding en
opvolging van afwezigheden. Idem voor de inhoudelijke programmering en
voorwaardenscheppende leerfaciliteiten.
Bij de setting van vormingsinitiatieven gaat de voorkeur naar mixgroepen waarin we de
verschillende invalshoeken en diversiteit van deelnemers tot voordeel maken van het
groepsleren. De tools en handleidingen voor de begeleiders zijn daarop voorzien.
Enz.

AWV beleidsplan 2016 >’20 │ 91

6. Beoordelingselementen

3.9.2.

De begeleiding en praktijk in evolutie
Reeds lang werken we hier integraal. Diversiteit wordt bij ons breed ingevuld: gender, leeftijd,
etnisch-cultureel, arbeidshandicap, arbeidsstatuut, enz. Met cases en voorbeelden die
rekening houden met diverse werksituaties, niet alleen de realiteit van grote bedrijven.
Bij het uitwerken van de vormingspakketten betrekken we de expertise van de
diversiteitsconsulenten van het ACV. Daardoor kunnen we cases aanbieden die thema’s
belichten vanuit verschillende invalshoeken. In het verlengde krijgen de vormers ook VTOondersteuning. De Genderchecklist is een van die tools.
Genderchecklist voor de vorming

3.9.3.

Visie op interculturaliteit
Engage: betrokkenheid creëren rond de meerwaarde van verschil. Het is een van de
aanbevelingen uit het CIMIC-onderzoeksrapport “Het actieplan interculturaliseren: Rewind
and Fastforward”. CIMIC staat voor Centrum voor Intercultureel Management en
Internationale Communicatie. Haar aanbevelingen voor het departement CJSM – de
opdrachtgever, nemen we als referentie voor ons werkkader. Integraal werken is de
boodschap van 4 E’s: Enable, Engage, Exemplify en Encourage. We kennen ze van de
Change Designers. Voor onze actie ‘platform gedifferentieerd werken met mixgroepen’
focussen we op betrokkenheid, het gesprek aangaan met alle actoren. In onze context zijn dat
vormers, deelnemers, secretarissen, bestuurders en partners. Daarin willen we de
meerwaarde van verschil uitspelen en een sense of urgency creëren. Er is inderdaad nood
aan sensibilisering. Niet dat er sprake is van diversiteitsmoeheid, maar een omtrekkende
beweging is wel nodig om vooruit te gaan. Ook voor de etnisch culturele minderheden.
Al blijven we het concept breed invullen. Gedifferentieerd werken met mixgroepen’ is een van
de uitdagingen en ongetwijfeld een meer intense manier van vorming geven. In dat kader is
het project Syndicaal Nederlands veralgemeend. Aanleiding en aanpak illustreren ook de
conclusies en aanbevelingen van CIMIC.
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Wat we aansnijden is inderdaad meer dan interculturaliteit verengd tot een
toegankelijkheidsprobleem, ook de organisatie zelf is een punt van verkenning en reflectie.
Het CIMIC-handelingskader (p.8-9) heeft het over ‘zelfkennis door zelfreflectie’ (‘De ander’,
dat zijn we zelf) en ‘erkenning in plaats van ‘culturalisering’ - “Of mensen zich op hun plek
voelen in een organisatie wordt voor een groot stuk bepaald door de culturele orde die er
heerst.”; de waarden, normen en handelingsregels die door de aanwezige deelnemers of
medewerkers gedeeld worden. […] Om daarop zicht te krijgen is het goed nieuwkomers of
buitenstaanders aan te spreken. “Vraag hen naar de vanzelfsprekendheden en routines die zij
tegenkwamen in het handelen en die voor hen eerder nieuw of opvallend waren of vreemd
leken. Het gaat immers vaak om ‘stilzwijgende’ kennis, impliciete kennis.”
We refereren naar de deelnemers aan het project ‘Syndicaal Nederlands voor anderstaligen’
ism Vokans en de werkgroep die stootte op taalproblemen en cultuurverschillen.
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Bijlagen

1
2.
3
4
5
6
7

Onze 12 fundamentele doelstellingen Visie beweging.net
Vragenlijst CPBW-OR II bij effectief verkozen ACV-vertegenwoordigers
Sneuvellijst competenties basis militantenvorming – vormers 21.5
Spreiding vormingscentra
Organogram AWV
Financieel plan
Verklarende woordenlijst
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Bijlage 1 │ Fundamentele doelstellingen
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Bijlage 1 │ Fundamentele doelstellingen
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Bijlage 1 │ Fundamentele doelstellingen
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Bijlage 2 │ Vragen uit CPBW-OR II online panelonderzoek
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Bijlage 2 │ Vragen uit CPBW-OR II online panelonderzoek
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Bijlage 4 │ Sneuvellijst competenties basis militantenvorming
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1
Competentie‐sneuvel‐lijst voor militantenvorming
Versie 2015‐05‐11
Competenties zijn belangrijk in het ontwikkelen van vormingen. Door te starten vanuit competenties, denken we na over wat militanten moeten kennen en
weten, wat ze moeten kunnen én hoe hun houding tegenover bepaalde problematieken kan zijn. Via competenties bepalen we de doelen van onze
vorming. We gaan na wat we willen bereiken met de militantenvorming. Alvorens we inhouden en methoden kunnen inplannen, alvorens we een concrete
timing kunnen vooropstellen, moeten we het eens geraken over competenties.
Deze lijst, is een eerste poging, deze lijst is dan ook niet volledig, sommige zaken staan er misschien dubbel in, andere kunnen beter geformuleerd worden.
Waarschijnlijk ben je het met bepaalde competenties niet eens. Daarom is het ook een sneuvellijst.
Eenvoudig gesteld komen drie soorten competenties aan bod:




weten en kennen,
kunnen,
zijn of houding.

De competenties zijn (voorlopig) bijeengebracht onder zeven clusters








persoonsgerichte competenties
competenties om contacten te leggen en te communiceren
ethische competenties
competenties nodig voor algemeen syndicaal werk
competenties nodig om het mandaat uit te oefenen
competenties over visie op de maatschappij
competenties in het kader van sociale wetgeving
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2
Competentie‐sneuvel‐lijst
Versie 2015‐05‐11
(hij‐hem‐zijn‐…=M/V)
Kennen

Kunnen

Persoonsgerichte competenties
1

Weet waar hij correcte en relevante informatie kan vinden,
zowel op papier als digitaal.

2

3
4

Kan bronnen kritisch analyseren. (=wie schrijft dit,
vanuit welk hoek, welke visie zit hierachter maar
ook: is dit betrouwbare informatie, waaruit leid je
dit af).
Kan relevante teksten correct interpreteren.
Weet waar hij met een vraag terecht kan als hij zelf geen
informatie of een oplossing vindt.

5

Slaagt erin het geleerde ook om te zetten in de
eigen syndicale praktijk.
Kan plannen en zaken opvolgen.

6

Competenties om contacten te leggen en te communiceren
7

Weet hoe hij op een heldere manier het woord moet nemen.

8
9
11
12 Kent de mogelijkheden maar ook de gevaren van het gebruik
van sociale media.
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Kan het woord nemen in diverse situaties
(werkvloer, overlegorganen, kern…)
Komt op voor zichzelf.
Kan onderhandelen.
Bouwt aan een ACV‐netwerk.

Zijn/Houding

3
13 Kent de elementen van goed vergaderen.

Kan op een efficiënte manier deelnemen aan
vergaderingen.

14

Wil rekening houden met
andere meningen.

Ethische competenties

15

Gaat correct om met
persoonsgegevens en
vertrouwelijke informatie
Heeft bij individuele
kwesties ook oog voor het
collectieve belang

16

Competenties nodig voor algemeen syndicaal werk

17

Kan zijn (syndicaal) engagement benoemen.
(=uitleggen waarom hij militant is geworden)

18

Ontwikkelt een eigen visie op het syndicale werk in
zijn onderneming en kan hierover met anderen in
gesprek gaan.
Houdt op verschillende manieren contact met de
achterban.

19 Kent het belang van een goed relatie met de achterban.

20 Kent het belang van een syndicaal onthaal.
21 Is zich bewust van het belang van ledenwerving.
22 Kent het belang van een goede kernwerking.
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Kan collega’s aanspreken met het oog op
lidmaatschap.
Kan samenwerk in een team.

Heeft een collegiale houding
ten opzichte van collega

4
militanten.
23
24
25
26
27
28
29

Kan de belangen van de achterban verdedigen.
kan de afweging maken tussen individuele en
collectieve belangen.
Kan een individuele klacht naar een collectief niveau
tillen.
Weet er achter te komen wat er leeft bij collega’s
aan de basis.
Kan een syndicale analyse maken van een voorstel
van de werkgever.
Kan een syndicale analyse maken van een vraag van
een collega.
kan een gesprek voeren met een collega over een
syndicale vraag

30

Is ontvankelijk voor vragen
van collega’s

31 Kent zijn bedrijf of organisatie
32

Kijkt met een syndicale bril
naar zijn onderneming of
organisatie

Competenties nodig om het mandaat uit te oefenen

33 Kent het ACV
34 Weet wat de rol is van een werknemersvertegenwoordiger in
het CPBW of de OR.
35 Kent de (wettelijke) bevoegdheden van de overlegorganen.
36 Kent de structuur van de wetgeving over de bevoegdheden van
de overlegorganen
37
38 Weet welke overlegorganen bevoegd zijn voor bepaalde
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Kan de nodige informatie halen uit
basisdocumenten en hulpmiddelen.
Kan problemen van zijn collega’s op goede manier
aanpakken in overlegorganen
Kan strategieën ontwikkelen om

5
ondernemingsproblemen

ondernemingsproblemen aan te pakken in de
syndicale kern en in de overlegorganen

Competenties over visie op de maatschappij

39
40 Kent de basis van de sociaaleconomische visie van het ACV.
41 Kent de visie van het ACV op sociale rechtvaardigheid. Weet dat
een stevige sociale zekerheid, een rechtvaardige fiscaliteit,
goede openbare diensten duurzaam ondernemen hiertoe
bijdragen.
42 Kent de problematiek van de Europeanisering en globalisering.
43
44
45 Weet wat diversiteit betekent.

Competenties Sociale Wetgeving

46 Heeft noties van sociale wetgeving
47 Heeft basisinzicht in de hiërarchie van de rechtsbronnen
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Ontwikkelt een eigen syndicale visie en kan hierover
met anderen in gesprek gaan.
Kijkt met een syndicale bril naar de samenleving.

Staat achter de waarden van
het ACV.

Kan een tegenmacht vormen op maatschappelijk
niveau.

Komt op voor het ACV.
Vindt vakbondswerk
belangrijk.
Houdt bij zijn syndicaal werk diversiteit in het
achterhoofd.
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Vcwv

Arvo

Educo

Ter Munk

LE BIE

RN METEA

VMV V&D

Educo

Via
Antwerpen, ACV
Mechelen, ACV
Turnhout, ACV
Lcwv
Hasselt
Acevo
Aalst, ACV
Gent, ACV
Sint-Niklaas, ACV
Via
Leuven, ACV
Brussel, ACV
Wevoco
Brugge, ACV
Ieper, ACV
Kortrijk, ACV
Oostende, ACV
Roeselare, ACV

EC
Westerlo

EC

Antwerpen, ACV
Herentals, Link21
Mechelen, De Lindepoort

Antwerpen, LBC-NVK

Beringen

Hasselt, ACV
Lummen, Truckstop

Educo Hasselt

Provincies
Antwerpen

Limburg
Oost-Vlaanderen

Vlaams Brabant & Brussel

West-Vlaanderen

Drongen

Gent, André Duquet
Sint-Niklaas, Ten Hof
Zottegem, De Schakel

Sint-Niklaas, Ten Hof
Zottegem, De Schakel

Educo Gent

EC
Brussel, Trierstraat

Zemst, Elewijt Center

Zemst, EC

Oostende, De Kinkhoorn
Oostende, ICT-Vokans
Oostende, Ravelingen

Kortrijk, ACV
Tielt

Ieper, ACV
Oostende, ACV
Oostkamp, ‘t Roodhof
Roeselare, ACV

Brussel, Trierstraat
SSH
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3

AWV
3000

3000

2

Arvo

1

LE
1000

Educo

RN
1000

5500

VMV
RP
1000

Vormingscentra van de arbeiderscentrales

Vcwv

Educo
3000

Centrum voor ICT‐opleidingen

Acevo
1000

Lcwv
Hengelhoef
1000

TM
1500

VIA
1000

Wevoco
1000

Provinciale vormingsvzw’s en het vormingscentrum Ter Munk

(1) Het Instellingendecreet van 1978 introduceert de werksoort sociaal‐cultureel vormingswerk voor volwassenen
Ter Munk, Rerum Novarum, Educo en Hengelhoef zijn er als de eerste bij
(2) Het Instellingendedreet van 1995 stimuleert samenwerking en schaalvergroting in het volksontwikkelingswerk
Arvo, de Instelling voor Arbeidersvorming , groepeert de vormingscentra van de vakcentrales bouw (Laborem Exercens), metaal (Rerum Novarum) en textiel (Recht en Plicht)
Vcwv, het Vlaams centrum voor werknemersvorming, groepeert de provinciale vormingsvzw’s (Acevo, Hengelhoef, Via en Wevoco) en het vormingscentrum Ter Munk.
Arvo, Educo en Vcwv worden erkend als landelijke instellingen voor volksontwikkelingswerk.
(3) Het decreet sociaal‐cultureel volwassenenwerk van 2003 is uitdagend voor de syndicale vormingsinstellingen. De combinatie van nieuwe beleidsinstrumenten, beleidsplanning
en integrale kwaliteitszorg, schaalvergroting, en de bonus van continuïteit en rechtszekerheid, stimuleert praktijkvernieuwing en (verplichte) kwalitatieve samenwerking.
AWV, Ateliers voor werknemersvorming (°13/11) groepeert de activiteiten van Arvo, Educo en Vcwv. Werkstukken voor inhoudelijke evaluatie zijn het beleidsplan en de
jaarlijkse voortgangsrapporten. Bijzondere aandacht krijgen de 9 voorgeschreven beoordelingselementen.
Het jaarlijks te presteren minimum aantal uren programma’s wordt afgemeten aan de startsubsidie‐enveloppe (SE) voor 2004 vanuit een gemiddelde kostprijs van 116 euro
voor één uur. Voor AWV is de urennorm 11.879 u. (SE/116 = 1.377.951,93 / 116).
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Verklarende woordenlijst

AB: Actief burgerschap, één van de 3 AWV-krachtlijnen/doeloriëntaties.
AI: Appreciative Inquiry, methode van waarderend onderzoek.
ARVO: partnerorganisatie van AWV, samenwerkingsverband tussen de vormingsvzw’s van
de ACV beroepscentrales METEA (metaal, textiel), BIE (bouw, industrie & energie) en
Voeding en diensten (V&D)
AWV: Ateliers voor Werknemersvorming vzw, een samenwerking tussen de partners Arvo,
Educo en Vcwv, en erkende syndicale vormingsinstelling van het ACV voor het decreet
sociaal-cultureel volwassenwerk.
BE: Beoordelingselement.
BBC: Beleids- en beheerscyclus, een reeks regels voor het inhoudelijk meerjarenplan, het
budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen en provincies.
BIE: bouw, industrie & energie; vakorganisatie, zie ARVO
BU: Beleidsuitdaging; BU3 is de derde BU.
C: Conclusie. Doorgaans in combinatie met een cijfer, bv. C4 is de vierde conclusie
CAO: Collectieve arbeidsovereenkomst
CAW: Centrum Algemeen Welzijnswerk
CIMIC: Centrum voor Intercultureel Management en Interculturele Communicatie
Collegagroep(en): functioneel overleg tussen medewerkers van de 3 AWV-partners
CPB: Comité voor Preventie en Bescherming op het werk.
DAC: Derde Arbeidscircuit, een tewerkstellingsmaatregel
DO: Democratisering van de onderneming, één van de 3 AWV-krachtlijnen/doeloriënties.
Domeinen van de basisvorming: de relatie vakbond en maatschappij, het sociaal overleg
binnen en buiten de onderneming (cf. specifiek mandaat), syndicaal werk (militant zijn),
sociale wetgeving en sociale vaardigheden.
DZH: Duurzaamheid
ECDL: European Computer Driving Licence
EDUCO: partnerorganisatie van AWV, gespecialiseerd in ICT-vorming, computeropleidingen,
communicatie en media
EFI: Economische en Financiële informatie
GAS: Gemeentelijke Administratieve Sancties
IAS: International Accounting Standards is een standaard voor boekhouden
ICT: Informatie- en communicatietechnologie
KVA: kennis, vaardigheden, attitude
Mandaatjaar: het traject van de basisvorming voor mandaatdragers CPB/OR volgt de periode
van 4 (mandaat)jaren tussen de sociale verkiezingen.
METEA: vakorganisatie voor arbeiders in de textiel- en metaalsectoren; zie ARVO.
MiX L: Projectvoorstel voor integratie van ICT in de vorming, en mix of blended leren
MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Verklarende woordenlijst – AWV beleidsplan 2016 >‘20 Bijlage 7

OD: Operationele doelstelling
OR: Ondernemingsraad.
OSG: Ongewenst seksueel gedrag; cf. wettelijke bepalingen inzake ‘welzijn op het werk’; zie
CPB
PAP: Persoonlijk Actieplan
Plan MIVO: Plan Militantenvorming ACV.
PODIA: Podia voor politieke dialoog; merknaam voor initiatieven politieke en
maatschappelijke vorming van de christelijke arbeidersbeweging.
RO: Ruimtelijke ordening.
SD: Strategische doelstelling, SD1 is de eerste SD
SERR: is de sociaaleconomische raad voor de regio Gent en omgeving; een overleg tussen
vertegenwoordigers van werkgevers (UNIZO, VOKA en Boerenbond) en werknemers
(ACV, ABVV, ACLVB).
SSH: Sociale school Heverlee; ook wel SHH afgekort, sociale hogeschool Heverlee
STOP-principe: staat voor ‘Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privé gemotoriseerd’
en het geeft aan met welke gebruikers het meest rekening gehouden moet worden bij
verkeerstechnische beslissingen.
SV: Sociale verkiezingen.
SW: Sociale weerbaarheid, één van de 3 AWV-krachtlijnen/doeloriëntaties.
Teamco: Team van coördinatoren, resp. van Arvo, Educo en Vcwv plus een
vertegenwoordiger van de Vlaamse vormingsdienst ACV; Teamco Fin: variant met de
boekhouders.
TNM: Transitienetwerk Middenveld.
TTT: Train the trainer.
VA: Vakbondsafvaardiging.
VCWV: partnerorganisatie van AWV, samenwerkingsverband tussen de provinciale
vormingsvzw’s Via, Acevo, Wevoco en Lcwv voor de ACV regio’s en Ter Munk , de
vormingsvzw van ACW.
VMV: Vooruit Met Vorming, vormingsvzw van de vakorganisatie Voeding & Diensten; zie
ARVO
WS: Wereldsolidariteit.
ZOH: Zien, oordelen, handelen.

