0.
Het prachtige risico van Ateliers

Hidden in the ordinary are great beauties
SAUL LEITER IN FOMU
We zien Snow 1960, een tranche de vie
In een kleine ruimte is er veel beweging
Er speelt In No Great Hurry
Een intiem en persoonlijk portret
Hij was de pionier van de kleurfotografie
Maar ging liever onopvallend door het leven
Iedereen in de ruimte werd er stil van
Een gedachte flitst naar de Ateliers
En de lectuur van Gert Biesta
The Beautiful Risk of Education
Zien, oordelen, handelen, Cardijn, Rancière
De onwetende meester
AANDACHT
Saul was de fotograaf van de straat
Die regisseur, de onwetende meester
Hij ondervraagt, hij beveelt een (ant)woord
Dat wil zeggen het zich uiten van een intelligentie
Die zichzelf niet kende of zichzelf verontachtzaamde
En hij verifieert of het werk van de intelligentie
Met aandacht verricht wordt.
HET PRACHTIGE RISICO
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Saul Leiter, een van de grote Amerikaanse fotografen.
Hij werd 89, maar bereikte het grote publiek pas in de laatste tien jaar van zijn leven.
Het werk dat hem late roem bracht, had hij veertig jaar lang niet getoond.
Het lag stof te vergaren in zijn aanzienlijke archief.
Zijn ‘wederopstanding’ kwam in een stroomversnelling toen een uitgeverij
het boek Early color publiceerde, een verzameling van Leiters kleurenfoto’s
uit de periode 1948-1960. Het werd een instant klassieker en is aan zijn derde druk.
Zelf bleef hij er rustig bij: ‘Als ik kijk naar alle mooie dingen die er ooit al gemaakt zijn,
verbleken mijn verwezenlijkingen. Ik word niet weggeblazen door de grootsheid van
“Meneer Leiter”.’
Welkom bij de Ateliers
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1.
Het jaarverslag 2016
1

In het voorbije jaar realiseerden we 15600 uren vorming op het decreet, 2865
programma’s met een totaal bereik van 51540 deelnames. Dat is op alle terreinen meer dan het
jaar 2015, en vergelijkbaar met het SV-jaar 2012 als we de tijdlijn van de totalen bekijken.
Voorts noteren we een bonus van 315 uren syndicale vorming en een status quo op de twee
andere krachtlijnen. We presteren ruim boven de urennorm voor het decreet.
Uren vorming per krachtlijn

We bekijken onze activiteiten met kritische afstand. Wat hebben we precies gedaan, en
waartoe? Hoe was onze toewijding? Welke aandacht kregen onze deelnemers en
doelgroepen? Hoe reageerden ze op het appel ZOH, Zien, Oordelen, Handelen?
Eerst komen twee verhalen uit de basisvorming, over een nieuwe tekening van het eerste jaar
en het ‘prikkelend gereedschap’ uit Limburg. Daarna volgen de blikvangers van
doelgroepspecifieke initiatieven, Syndicaal Nederlands voor anderstaligen in Oost-Vlaanderen
en E-cultureel leren met dot.comma, een project van METEA. Daarna is er nog de spirit van
beweging.academie, met kritisch gereedschap. Uiteindelijk worden we sociaal weerbaar,
digitaal en mediageletterd.

1

Dat is 324u. vorming, 374 programma’s en 8689 deelnames meer tegenover 2015.
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DEMOCRATISERING VAN DE ONDERNEMING

Sociale verkiezingen zijn een probaat middel tegen vergrijzing. Van de 61.255
ACV-kandidaten waren er liefst 25.192 nieuwkomers. Eén op drie is jonger dan 35 jaar. Met
41,63% vrouwelijke verkozenen in de comités PB (en 39,18% in de OR) breekt het ACV
opnieuw een historisch record. Nooit had een Belgische vakbond meer vrouwelijke verkozenen.
Er gaat dus opnieuw een golf van vernieuwing en verjonging door het ACV. Die blijft ook veruit
de grootste en meest representatieve bond op alle niveaus, zowel in de profit- als in de nonprofit sector, en in alle kiescolleges (arbeiders, bedienden, jongeren en kaders). ACV behaalt
55,85% van alle zetels in de ondernemingsraden en 57,97% van alle comités PB.
Kortom, een schitterend resultaat. Ook de vorming draagt bij tot die beleving. Voor en na de
verkiezingen: ‘Democratisering van de onderneming’.
Wat uniek is aan de Ateliers is de mogelijkheid om reflectie toe te voegen aan dat syndicaal
werk. Onze voornaamste activiteit is het vrijwilligerswerk van ondernemingsmilitanten
begeleiden. Dat engagement ondersteunen is de essentie van de vormingslijn DO. Goed voor
10996 uren, 70% van het totaal. Houden we op snee met een basis- en voortgezet programma
mandaatvorming en een scala doelgroepspecifieke initiatieven
Uren vorming voor ondernemingsmilitanten (DO)

BASIS
VOORTGEZET
DOELGROEPSPECIFIEK
TOTAAL

2011
6537
3331
2578
12446

2012
5480
1153
4883
11516

2013
8148
3590
1522
13260

2014
6580
2903
1821
11304

2015
4801
2720
3159
10680

2016
5918
1047
4030
10996

2016
54%
10%
37%
100%

Deelnames totaal: 41016 (30350 vorig jaar), waarvan 21973 (54%) voor de basisvorming.
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Mix1 - Nieuwe tekening van het eerste jaar
Geen probleem met de Google keywords? OCAD? Er zit wat spanning op de beelden: een
zwaar ongeluk zoals in Fukushima (situatieschets van de inleidende oefening) en het beeld van
Yeats: hoe gaan we dat vuur aansteken? Uiteraard gaat dit over INTERACTIE met/tussen de
nieuwe militanten. In het jaarplan 2016 hadden we het over de eerste tekenoefeningen, de
verschillende lijnen - competenties, rolondersteuning, sociaal leren, methodische en
technologische vernieuwing, cases en opdrachten - die een prachtige dynamiek geven als ze
de ruimte krijgen en fitten.
Intussen zijn we een jaar verder, en hebben we een mooi gerafelde handleiding voor ons
liggen. Ezelsoren, memoblaadjes en notities all-in. Voor een echte evaluatie, een oordeel over
de verandering, is het nog te vroeg. De eerste feedback van de vormers heeft het over “heel
gemotiveerde” groepen. Allicht is er een wisselwerking, maar ‘dat is oppassen!’. Syndicale
vorming is geen wetenschap. En onze vormers, geen ‘uitleggende meesters’. Wat we in dit
bestek wel kunnen verhalen is de voorbereiding en de aanpak: the making of, wat we precies
gedaan hebben en waartoe? Hoe is onze toewijding? Welke aandacht krijgen onze
deelnemers?
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Het concept van jaar 1 is geschreven met het oog op 4 dagen vorming. Inhoudelijk
inspireert en gerieft dat de vier opdrachten (rollen) die een ACV-militant als vrijwilliger in de
onderneming (bedrijf/instelling) aanspreken. In programmatitels geeft dat:
•
•
•
•

Vakbond en Maatschappij (VM): analyse van de welvaartsstaat
De militant en zijn achterban (MA)
Mandaat OR of CPB
De militant is dienstverlener (DV)

Analyse van de welvaartsstaat. ‘Nuclear Disaster breaking news’ verstoort meteen het
comfort en de vertrouwde orde en schikking. Wat als … “het onmogelijk wordt om nog langer in
ons land te wonen door de straling”? Je wordt werkloos en je moet verhuizen. Naar welk land
ga je migreren? Waarom? Wat zou je missen wanneer je ons land moet verlaten?
Daarmee is de toon gezet voor het deel maatschappelijke vorming ‘analyse van de
welvaartsstaat’ en de rol ‘Militant is vertegenwoordiger van het ACV’. Hoe wordt er gereageerd
wanneer de eigen kwetsbaarheid op voorgrond komt? Hoe plausibel zijn de denkbeelden die
vandaag verspreid geraken in onze samenleving, bv.: “Ons kan niets overkomen want we
hebben een goede scholing, een goede job en we zijn bereid om hard te werken”… Het is een
van de groepswerken waarmee de thema’s sociale bescherming, waardig werk, openbare
voorzieningen (gezondheidszorg, onderwijs,…) worden aangesneden. Er wordt gewerkt met
2
tekst- en beeldfragmenten uit boeken, foto’s en video. En het internet.
Hiermee gaan de deelnemers aan de slag. Een reeks vragen laat hen beschrijven, vergelijken,
zoeken, reflecteren,… Hoe was de situatie vroeger? Wat is er vandaag wel/niet anders dan
toen? Wanneer is dat veranderd? Zijn er vergelijkingspunten met situaties elders in Europa of in
de wereld? Als ze dat willen kunnen de militanten er ook hun eigen familiegeschiedenis in
betrekken.

2

‘Zo streed Eylenbosh’ (1954) van Robert Rock, ‘Door Arm Vlaanderen’ (1904) van August De Winne,
‘Misère au Borinage’ (1934) van Henri Storck en Joris Ivens, ‘Getuigenis van een Franschman’ van Ernest
Claes, ‘Alles is omgekeerd. Hoe de werklieden vroeger leefden’ van Pol De Witte, ‘Boom Time’ van
People’s Century.
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In Aux bords du politique karakteriseert Rancière emancipatie als ‘ontsnapping uit
een ongeschiktheid’, een ‘breuk in de orde der dingen’, het ‘tot tegenwoordigheid komen’.
Arbeiders die uit hun minderheidsstatus oprijzen, bewijzen dat ze werkelijk tot de maatschappij
behoren, dat ze werkelijk met iedereen communiceren in een gedeelde ruimte. Ze bewijzen
door middel van hun handelingen ‘dat ze niet enkel schepsels van behoefte, van klachten en
protest zijn, maar schepsels van discours en rede, dat ze in staat zijn om rede met rede te
bestrijden en om hun handelen een demonstratieve vorm te geven’.
Een van onze gekende methoden is ‘zien en opnieuw zien, het zeggen en opnieuw zeggen’ en
wat daarvoor nodig is: Aandacht. Intelligentie tot zelfkennis brengen: ‘Wat zie je? Wat denk je
ervan? Wat doe je ermee?’ We illustreren met de communicatievaardigheden voor de rol
‘Militant en zijn achterban’. Een van de programmadelen (de start) is Communiceren, kan ik het
of kan ik het niet? Qua lijn van werken is dat een aanpak in vier ronden:
1.
2.
3.
4.

Kennismaken met de vaardigheden (een lijstje van 25) en de eigenschappen die ze
versterken/blokkeren;
Vaardigheden ordenen en kleur bekennen (wat kunnen we goed, redelijk of niet?);
Het resultaat bespreken; en
De transfer bekijken (aan welke vaardigheden gaan we werken?).
Deelnemers bepalen hoe ze dit aanpakken, welk resultaat (verbetering) ze voor ogen
hebben en op welke termijn. Ze bekijken welke taken ze al dan niet kunnen opnemen in de
militantenkern.

De groepswerken zijn interactief. Er wordt wat afgevraagd in dat luik Communiceren: wat zijn
je troeven? Hoe komt dat? Welke vaardigheden wil je beter kunnen? Wat ga je hiervoor doen?
Zijn er zaken die moeilijker liggen? Wat kan je leren van collega’s?… Zodus gaan deelnemers
het woord nemen, leren ze collega’s kennen en aanspreken, gaan ze functioneren in teams,
leren ze veerkrachtig reageren op tegenvallers, kwaliteiten van leiderschap oefenen, focussen,
enz. Er gaat behoorlijk wat tijd naar soft skills.
Ook de settings variëren: van het individu naar het collectieve, van zelfonderzoek naar de
syndicale werking van de “kern”. Samenwerking tussen de verschillende ACV-militanten in een
bedrijf is nodig om syndicale resultaten te boeken. Klassiek gebeurt dit via de militantenkern. Al
zijn er steeds meer verschillen tussen de ondernemingen, door de arbeidsorganisatie en de
arbeidsvoorwaarden. Dus moet de kern - waar nodig - zijn werking aanpassen. In het
groepswerk Wat is de taak van de Kern? wordt dat vanuit ervaring en goede praktijken verkend.
Hoe zou een ideaal model er moeten uitzien? Wie zetelt er in? Wat zijn de belangrijkste taken?
Hoe organiseer je dat? Wanneer kom je samen? Hoe dikwijls en waar? Inbegrepen de
Mindshift: zijn er ook andere contactvormen? Herinner onze aandacht voor werknemers die
“verspreid” werken, we hebben daar een hele lijst van (zie bijlage 2.MA.12). Ook werknemers in
bedrijven met ploegenarbeid, met verschillende werven, vestigingen of filialen of kleine
bedrijven met slechts één ACV afgevaardigde (zie bijlage 2.MA.10), hoe pakken zij dit aan? In
de transferronde worden de drie beste tips genoteerd voor verdere werken.
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In het sluitstuk, de Carrousel, wordt er gewerkt aan vier verschillende tafels. De ateliers
krijgen dan kleur met grote flappen, stiften en reuze post-its. Startsetting per tafel: een groep,
een onderwerp, en richtvragen. En een eigen set kleurstiften per team. Elke groep duidt een
verslaggever en een moderator aan (een voorbereiding op vergadervaardigheden die volgend
jaar aan bod komen).
Screenshots uit de handleiding en bijlagen
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Mix4 - Het ‘prikkelend gereedschap’ van LIVO
Herinner Marcel Spierts die de kracht van ‘prikkelend gereedschap’ (Sennett) onder de
aandacht brengt. We zien het in actie bij de collega’s van LIVO, wanneer ze aan de slag gaan
met kernthema’s van ons sociaal project (SD1) en gerichte activiteiten organiseren naar
specifieke doelgroepen (SD2). Het team ontwikkelt een wervende methodiek voor de initiatie
van nieuwe kandidaten Sociale Verkiezingen 2016 (OD3). De techniek is een afgesloten
website (Google Blogger) met diverse smaakmakers (OD12).
Hun creaties zijn te vinden op http://waarom3500vakbond.blogspot.be en
http://dag3vormingsv2016acvlimburg.blogspot.be.

Waarom Vakbond? Het basismateriaal bestaat uit 18 interviews (You Tube video): korte
getuigenissen van vrijwilligers (militanten) die vandaag het vakbondswerk in hun onderneming
aantrekken. Zeer verscheiden verhalen, over het wel en wee in bedrijven en sectoren uit de
regio Limburg. Ook herkenbaar, to the point, omdat ze de (kritische) vragen durven aansnijden
die op nieuwe kandidaten afkomen: ‘Wat is dat: militant zijn’? en ‘Waarom is er (nog) een
vakbond nodig’? En vooral functioneel voor wie mix groepen wil begeleiden (OD6, SD3).
Daarvoor zijn er de praktische werkvormen (methodiekenfiches) en opdrachten die een
3
stramien van acht thema’s inspireren. Door de koppelingen (weblinks) zijn ze flexibel in te
zetten naargelang de vragen en discussies zich binnen groepen ontwikkelen. Wanneer
deelnemers rechtstreeks de voordelen van ICT ontdekken, is dat (voor velen) een eyeopener
en stimulerende ervaring tijdens de groepsactiviteiten.
Enkele voorbeelden:
•

•

3

Bij de thema’s ‘communicatie’ en ‘democratie’ zien we ervaren militanten op hun
vertrouwde locaties binnen de onderneming. In korte flashes vertellen ze over het gewone
maar essentieel dagelijkse werken aan vertrouwen: de vloer opgaan, mensen bereiken, het
verslag van de vergaderingen OR/CPB aan het prikbord hangen, tijd maken voor vragen,
goed luisteren,… vooral concrete en haalbare targets die de dienstverlenende rol van de
militant en de achterban benadrukken.
Ook de vraag ‘WAT ALS … er geen vakbond was?’ krijgen ze op hun bord. Dat kunnen we
opmaken uit de replieken. Wanneer ze het hebben over hoge werkdruk, naakte ontslagen,
willekeur, discriminatie, arbeidsongevallen e.a. zaken die snel het leven gaan beheersen.
Het zijn fragmenten die klemtoon leggen op vergaderen, feedback geven, noodzakelijk
overleg organiseren en samenwerken. Een van de schema’s belicht de soorten relaties met
de werkgever. Waar positioneren de kandidaten zich als ze dit toetsen aan situaties in hun
onderneming, bedrijf of instelling? Waarom? Hoe motiveren ze dat? De antwoorden zijn
meestal sterk tijd- en plaatsgebonden, zelfs binnen een onderneming en de vakbond zijn er
verschillen.

ACV, communicatie, democratie, militanten, relatie, probleem/oplossing, realisme en vorming.
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•

•

Ook verhelderend is de perspectiefwissel bij het thema ‘Realisme’, waar ‘to do lijstjes’ (type
thuis aan de frigo) interessante gesprekken openen over soortgelijke lijstjes (verwachtingen
en vragen) die werknemers/militanten aan de werkgever meegeven. Hoe komen die op hun
gewenste bestemming? Waarom blijven ze liggen/aandikken? Hoe kunnen ze beter
samenwerken aan oplossingen? De hulpvragen ‘Wie, wat, waar, wanneer’ bewijzen hun
effect voor die toepassingen.
De getuigenissen zijn dus rechttoe rechtaan. Soms komen er ook minder fraaie kanten
kijken, zoals de belangen afwegen tussen vast en tijdelijk personeel in tijden van
productievermindering, de voor en tegens van een interimpool die flexibele voordelen geeft
bij ziekte, tijdskrediet, zes weken verlof, enz.
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Deze manier van werken is zeer inclusief en verbindend, zowel inhoudelijk als
relationeel. De keuze voor mixgroepen (OD6), die natuurlijk strookt met de doelstellingen van
het programma (SD1), wordt hier consequent geriefd met aangepaste methoden en processen,
vooral ervaringsgericht leren en leren in verbinding.
In het ‘productieschema’ - de praktische voorbereiding van dit concept, zien we de begeleiders
(scenaristen) belangrijke bedrading leggen naar verschillende praktijken en ervaring: sectoren,
bedrijven, instellingen, kernen, délégués, diensten (intern en extern),… Meer dan woorden
kunnen uitdrukken, getuigt die selectie (casting) van wederzijdse erkenning en vertrouwen in
relatienetwerken, groepen en gemeenschappen. Uiteraard zijn ze technisch gesproken nodig
om het product ‘interviews’ op te leveren, maar veel belangrijker zijn de (meta) signalen en
boodschappen die ze uitstralen: de waardering voor syndicale teamspelers, voor getrouwe
inzet, voor expertise, voor grote en kleine bedrijven, voor economisch sterke en lichte
sectoren,… Alle werknemers! In verder liggende maanden wordt die betrokkenheid wederkerig.
En zullen de kandidaten/militanten daarin zelf actief worden.

Waarom Games? De Grote ACV-quiz introduceert nieuwe vrijwilligers (militanten) in de
breed maatschappelijke wereld van de vakbond. Hoe? Er zijn vier rondes met telkens 10
vragen/opdrachten, zeer gevarieerd. Alles is te vinden op het online platform (Google Blogger).
Zoals dat gaat wordt de spanning opgebouwd. Met verschillende disciplines. Zoals: ‘Zoek de
drie verbanden’ (in een raster van 12 topics), ‘Vraag over de film’ (fragmenten uit Marina, Sicko,
Groenten uit Balen), ‘Wat past niet in de rij?’, ‘Hoeveel is dat?’, ‘ACV Wetenschap’, ‘Herken het
logo’, ‘Maatschappelijke thema’ (‘Killers’ uit de sociale zekerheid, kinderbijslag en belastingen)
en ‘Syndicale mandaten’ (CPB, OR, SA). Bent u er klaar voor?
•

•

•

Speels, dynamisch en interactief worden belangrijke soft skills ingeoefend: sociale
vaardigheden (samenwerken, verantwoordelijkheid nemen), communicatieve vaardigheden
(luisteren), taalvaardigheid (spreken), persoonlijke gewoonten (stretchen), maar ook
vriendelijkheid en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen (fairplay tonen,
verschillen appreciëren, bridgen met collega’s uit andere bedrijven en sectoren).
De quiz werkvorm (afdeling Serious Games) is een krachtig leermiddel in de syndicale
vorming. Actieve deelname is noodzakelijk, er is geen weg naast: iedereen is betrokken.
Heel spontaan, zonder gêne (want veilig), gaan de teams overleggen, argumenteren,
onderhandelen tijdens de opdrachten. De spelvorm is een goed medium om verbanden te
leren zien, achterliggende regels te ontdekken en stimuleert out-of-the-box denken.
Deelnemers worden aangemoedigd om na te denken over hun standpunten, argumenten,
vooroordelen en de effecten/consequenties voor het algemeen belang.

Tijd voor de rekening. Geen Sicko! Alles is verzekerd. Wat volgt zijn enkele cijfers, uren,
deelnames en titels uit de syndicale vorming. Eerst de verjonging en de basis, daarna de
voortgezette en de doelgroepspecifieke vorming. Tot straks, in de cursus Syndicaal
Nederlands!.
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Leeftijd j/o Leeftijdsverdeling. In de kleurschakering zie je groentinten voor de -40’ers en
blauwbloezen voor de 40 en plussers. Zie het grasgroene effect van publieksvernieuwing en verjonging door sociale verkiezingen in 2016: van 33/67 (2015) naar hups 41/59.
Al is het dartelen bleker dan vroeger: 44/56 (2012) en 50/50 (2008) zijn de scores van vorige
verkiezingsjaren. De groep militanten die vandaag vorming volgt is ouder. Het effect van sociale
verkiezingen is ook vluchtig. In de volgende jaren zal de schakering gradueel blauwer worden,
dat is de trend. Iedereen wordt ouder.
Aantal deelnemers aan de basisvorming ondernemingsmilitanten naar leeftijd

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

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

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

2013
15%
31%
36%
17%
1%
21103

2014
11%
26%
37%
24%
2%
16228

2015
9%
24%
36%
29%
2%
10780

2016
15%
26%
32%
26%
1%
100%

2016
3232
5752
6996
5668
267
21915

Uren basisvorming naar domein / rol

VAKBOND EN MAATSCHAPPIJ
SOCIAAL OVERLEG
MILITANT ZIJN
SOCIALE WETGEVING
SOCIALE VAARDIGHEDEN
NTB
U

2011
2%
58%
8%
9%
18%
5%
6537

2012
7%
57%
12%
6%
11%
8%
5480

2013
11%
50%
3%
18%
18%
0%
8148

2014
23%
54%
3%
6%
14%
0%
6580

2015
8%
57%
12%
4%
20%
0%
4801

2016
11%
47%
12%
20%
9%
0%
5918

2016
665
2805
736
1189
523
5918

Deelnames totaal: 21973, waarvan 11485 (52%) voor de rol ‘Militant en het overleg’.
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Uren voortgezette vorming naar mandaat
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

CPB
OR
VA
EOR
U

EOR
VA
OR
CPB

2011

2011
35%
22%
42%
1%
3331

2012

2012
36%
10%
48%
6%
1153

2013

2014

2013
33%
25%
41%
1%
3590

2014
39%
28%
31%
2%
2909

2015

2015
34%
35%
25%
6%
2720

2016

2016
22%
30%
40%
9%
1047

2016
226
309
417
96
1047

Totaal deelnames: 3134, waarvan 1278 (41%) voor VA.

Uren doelgroepspecifieke vorming naar categorie

TREKKERS ANIMATOREN SV
KANDIDATEN SV
CATEGORALE GROEPEN
HOMOGENE SECTORGROEPEN
BEDRIJFSGROEPEN
THEMAGROEPEN
ANDERE
U

2011
28%
7%
6%
18%
0%
2%
39%
2578

2012
22%
40%
3%
7%
0%
3%
26%
4883

2013
3%
0%
9%
17%
0%
4%
68%
1522

2014
0%
0%
9%
22%
1%
1%
68%
1821

2015
26%
22%
10%
10%
0%
13%
19%
3159

2016
19%
37%
2%
7%
7%
6%
20%
4030

2016
783
1505
96
280
288
251
820
4030

Totaal deelnames: 15909, waarvan 6325 (40%) kandidaten SV.
Bij ‘andere’ rapporteren we 290u ‘communicatie’ (#49, 1010 dln) voor vrijwilligers van BIE LE en
212u ‘samenlevingsopbouw en de plaats van de vakbond’ (#36, 628 dln),
hoofdzakelijk voor hun collega’s van METEA RN.
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Mix2,3 - Syndicaal Nederlands voor anderstaligen, de cursus SNL
Herhaling werkt. En toch is het altijd herbeginnen. In tijden van sociale verkiezingen klopt
dat helemaal. Wanneer de mindset op ‘vernieuwing en verjonging’ staat, kan je er de klok op
gelijk zetten: daar zijn de sessies SNL weer. Het ACV vindt dit belangrijk en stimuleert,
herhaling werkt. De collega’s van Oost-Vlaanderen organiseerden de eerste reeks in februari
2016, dus hadden ze het er al over in 2015, bij de programmering. Er komt inderdaad wat
voorbereiding bij kijken. Vandaar: “herbeginnen”! Alsof het voor de eerste keer is. Die frisheid,
focus en energie blijven we nodig hebben voor de cursus SNL.
Onze referenties zijn DIW en het recht op juiste vorming (SD2). In de ideale wereld (DIW) is een
militantenkern een afspiegeling van de werkvloer. Dus zijn er bedrijven met vrijwilligers en
kandidaten die het Nederlands niet als moedertaal hebben. Anderstaligen. Sommigen hebben
het moeilijk om syndicaal werk te doen, omwille van dat taalprobleem. Zoals Humphrey,
Keniaanse roots, getuigt in Vakbeweging: “Ik volgde al eerder de basisvorming, maar dat ging
soms wat te snel. Mijn Nederlands is wel oké, maar heel wat militanten in de cursus spraken
dialect, waardoor het voor mij moeilijk was om alles te volgen.” Als Nederlands je tweede of
derde taal is, is het niet evident om tegenover de werkgever plaats te nemen in een comité PB
of ondernemingsraad. Vandaar het apart aanbod SNL voor anderstaligen. “Deze vorming komt
naast en niet in de plaats van de basisvorming” lezen we bij ‘specifieke doelgroepen’ in het Plan
militantenvorming 2016-2020.
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Militanten zijn vragende partij voor een vervolg, signaleren de collega’s uit OostVlaanderen. Het tussentijds verslag SNL was een agenda- en gesprekspunt op de bijeenkomst
van de vormers (sept16 en jan17). We peilden er naar de bronnen van geluk: wat is dat, die
‘extra’ taalondersteuning? Wat zijn de pedagogische argumenten pro SNL?
“Het is dus zeker geen Nederlandse les, maar eerder een syndicale vorming waar we langer
stilstaan bij bepaalde woorden. We baseren ons op de planning van de basisvorming en pikken
er dan één of twee thema’s uit waar we dieper op ingaan”, vertelt Linde Walters, lesgever SNL.
De opleiding duurt in totaal vijf dagen en elke dag is opgebouwd uit twee delen. In de
voormiddag geeft Sira van Vokans vooral taalgerichte vorming: “Ik laat militanten werken met
artikels uit Vakbeweging of brochures van het ACV. Zo leren ze de publicaties kennen en
werken ze rond specifieke thema’s. De focus ligt op het spreken, dus dt-regels zijn niet zo
belangrijk. Ze moeten durven spreken in het Nederlands. Dat moeten ze tenslotte ook doen in
de vergadering van het comité PB of de OR.”
Die begeleiding met ervaren taalcoaches van Vokans is up-to-date en professioneel. Als
referentie nemen we het rapport “Zo gezegd, zo gedaan” - Een onderzoek naar de
kwaliteitscriteria van oefenkansen Nederlands in de provincie Antwerpen, getekend HvN
Provant, Huis van het Nederlands (2014). We verwijzen naar de visies op taalleren en
taalverwerving, naar de resultaten van de literatuurstudie en de bevraging van anderstaligen. In
de rapportering herkennen we de wisselwerking tussen impliciet en expliciet leren, en de
andere dimensies die van belang zijn bij leerprocessen: de context (omgeving), de
doelstellingen, de uitkomsten, de betrokkenheid en de intentionaliteit van de actoren. Feit is dat
cursisten SNL verschillende soorten taalaanbod verwerken. Hun eerste aandacht gaat naar de
betekenis en het gebruik van het Nederlands. Wat ze in de cursus leren, willen ze ook
toepassen in de praktijk. SNL is bij uitstek contextuele taalverwerving, toegespitst op het
syndicaal werk in de onderneming, de activiteiten van comité/ondernemingsraad, de
communicatie in de militantenkern, enz. De taalcoaches versterken die verbindingen. Denk aan
de artikels uit Vakbeweging, de brochures van ACV en de websites van de FOD als
oefenmateriaal.

Het proces van taalverwerving, Van den Branden, K., 2010
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One learns to speak by speaking. (Swain) Dus gaat er veel aandacht naar werkvormen die
interactie- en spreekkansen verhogen. Aan te bieden met authentieke situaties en functionele
toepassingen, doe-activiteiten zoals: een eigen verslag van de comitévergadering
communiceren, een onthaal in de onderneming begeleiden, aan de groep uitleggen waarom er
actie wordt gevoerd, enz. Het impliciet geheugen voert een stuk uit wat de militanten in de
vorming leren. Hoe dichter die realiteiten bij elkaar aansluiten, hoe beter het impliciet geheugen
gaat werken.
Ook de dimensie betrokkenheid is bijzonder belangrijk. Eigenlijk is dat de pointe van
‘herbeginnen’, de frisheid van de eerste keer, het belang van maatwerk. In het HvN-rapport
hebben ze het over ‘de betrokkenheid en de intentionaliteit van de actoren’, over de
‘interactant’, de personen die naast de lerende betrokken zijn bij het leerproces. Wij hebben het
over kwaliteitszorg en transfergerichte voorwaarden: de captatie van leervragen, de juiste
toeleiding, samenstelling en grootte van de groep, het team van begeleiders, de kwaliteit van
taaloefeningen, de follow-up. Wat deelnemers op prijs stellen zijn: relevante thema’s, ze willen
praten over zaken die hen aanbelangen, waar ze inhoudelijk iets van opsteken; veel
afwisseling; ook goede gesprekspartners, die inhoudelijk matchen, die traag en duidelijk
spreken, geduldig zijn, dezelfde interesses delen; en niet te vergeten: ook feedback
krijgen/geven bij taalfouten.
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Mix2,4 - E-cultureel leren met dot.comma
Probeer het eens! Van ACV METEA. Digitale online toepassingen voor communicatie van
militanten met hun achterban, ‘dot.comma’. Het programma wil vooral operationele
vaardigheden ontwikkelen: bv. online communiceren op Facebook en Twitter, doelgroepen
informeren met nieuwsbrieven en MailChimp, websites maken met Blog Engine, enz. Veelal
gaat het om pakketten voor gemengde groepen: vrijwilligers uit diverse sectoren en
ondernemingen, opgedeeld naar beginners en gevorderden.
Nieuw in de reeks zijn de projecten. Vormingspakketten die een groep militanten van dezelfde
onderneming of sectorraad, én hun secretaris triggeren. Maatwerk, Samenwerking!
Een van de meetpunten voor én na de ‘vorming Facebook’ was richtinggevend, vier vragen:
1.
2.
3.
4.

Hoe goed ben je bekend met volgende sociale media? …
Welke van de volgende online tool(s) heb je al ingezet voor syndicale
ondernemingswerking/dienstverlening?…
Wat zijn voor jou belangrijke redenen om sociale media te gebruiken
voor syndicaal werk in jouw onderneming? …
Wat zijn volgens jou remmingen/hindernissen om sociale media
in te zetten op het bedrijf?

Feit is dat militanten van het confectiebedrijf Van De Velde E-leren. Eind december, tijdens de
break, was er tijd voor een persoonlijk gesprek. Even terugblikken: welke weg is er afgelegd?
Wat is de leerwinst? Wat zijn overwinningen? Hoe taai de knoppenvrees?
4
Aandacht voor biografisch leren in de syndicale vorming. Vier interviews zijn gepubliceerd in
het METEA-magazine. Hier, in dit bestek, maken we de koppeling met de functies van sociaalcultureel volwassenenwerk. Lijkt ons gepast in een voortgangsrapport dat focust op E-leren en
5
het collectief van de ICT-inzet. Tijd voor reflectie . Tijd voor Il Postino. Ontsnapping uit een
ongeschiktheid?
One More Thing Getuigenissen spreken voor zich. Intrigerend is het hoe ze de volledige
functiemix documenteren. Maar: Kill your darlings. Onze selectie is de relationele,
gemeenschapsvormende functie, de fysieke en virtuele netwerken. En dan nog blijft het moeilijk
splitsen en schrappen.

4

Vier getuigenissen: verschillende leeftijden (35, 42, 49, 51), werknemers-militanten uit hetzelfde
confectiebedrijf, twee vrouwen (W1, W2), twee mannen (M1, M2). Warme correspondenten en koude
codes: W135, M142, M249 en W251.
5
Bij het rapporteren betrekken we inzichten uit ‘E-cultuur en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en
volwassenen’ van Dirk de Wit (2006), evenals studieresultaten van Dana Schurmans en Ilse Mariën (2013)
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ICT is niet noodzakelijk een tovermiddel of medicijn voor burgers met zwakke sociale
netwerken. Het biedt wel nieuwe kansen voor groepen … “Anderzijds houdt het in dat de
digitale infrastructuur en de mogelijkheden die ze biedt het best een plek krijgen binnen de
sociale infrastructuur van reële ontmoetingsplaatsen”. Zie de vorming dot.comma bij METEA,
de ondernemingskern VDV. De sociale netwerken waarvan mensen deel uitmaken spelen een
belangrijke rol in het zich toe-eigenen van de nieuwe technologie (NT).
Een sociaal-culturele benadering kan hierin een belangrijke rol spelen. In aansluiting op de real
life-netwerken die ontstaan rond verenigingen, wijkcomités, ouderraden,… ondernemingskernen, kan de toeleiding naar de digitale wereld gemakkelijker verlopen. ICT wordt maw niet
als een afzonderlijk circuit voor geïnteresseerden beschouwd, maar zo veel mogelijk
geïntegreerd met andere processen en activiteiten. Idem dito voor websites, fb-groepen,
communities die connecteren met de sessies van Ateliers. De technologische omgeving die
gecreëerd wordt, moet zo gebouwd zijn dat zelforganisatie en uitwisseling van data technisch
mogelijk zijn. Precies het opzet van dot.comma.
•

Over toe-eigenen van NT: “Al doende heb ik mij de programma’s (Word en Excel) eigen
gemaakt, door verslagen en pamfletten te maken,… Over FB: “Ik weet nu hoe ik een aantal
zaken kan afschermen of blokkeren en welke mogelijkheden het biedt. Zeker het nog
sneller kunnen communiceren met de andere militanten door middel van het aanmaken
van een evenement of uploaden van een kalender spreken me wel aan”;
Over bonding-bridging: binnen de groep van collega’s zijn er surfers en drenkelingen
(computeranalfabeten); daar staan verslagen OR/CPB op (gesloten pagina), maar ook
aankondigingen van bv. een indexatie (open voor iedereen).
6
M142,CM/SG

•

“Nu kan ik cursus volgen samen met mijn collega’s. Het is op die manier een combinatie
van het zelf bijleren en het verbeteren van de werking van onze militantengroep”.
“Voor mijzelf onthoud ik uit de vorming het belang om de evolutie op een bewuste manier
verder op te volgen. Binnen onze diverse militantengroep zullen we ervoor moeten zorgen
dat iedereen mee is, met bijzondere aandacht voor de ‘traagsten’. Door de sterke punten
van de enen te combineren met de leerpunten van de anderen zullen we daar als groep
ook sterker uitkomen”. W135,SG

•

“Binnen onze militantenkern zijn de nieuwe media niet ‘nieuw’ meer. Twee collega’s
hebben sinds enkele jaren een eigen ACV-Van de Velde-website uitgebouwd, maar zelf
heb ik daar eigenlijk nog maar weinig op ingelogd.” “Tijdens de opleiding in oktober leerde
ik om te participeren in een gesloten FBgroep. Door deze opleiding en door achteraf ook
effectief te gebruiken wat ik geleerd heb (transfer!) ben ik wel de waarde van communicatie
via FB als contactmiddel gaan inzien; dit zowel binnen de kernwerking, met de collega’s op
afstand en met de secretaris. Achteraf heb ik ook veel gehad aan de syllabus van de
FBopleiding. Ik heb zelfs mijn kinderen, die zelf al jaren op FB zitten, nog op een aantal
nieuwe dingen attent kunnen maken!” ”Het is aangenamer de opleiding te volgen met
mensen die je kent of met dezelfde achtergrond. Ik vind het ook goede opleidingen die
gericht zijn op het gebruik van de nieuwe media in de syndicale communicatie. De lesgever
kent onze specifieke noden en neemt voldoende tijd om in te gaan op onze eigen
accenten.” “Bovendien is de opleiding die we vandaag met de hele kern volgen ook positief
voor het groepsgevoel.” M249,FG

6

Het zou ons te ver leiden: gaat over mediaprofielen uit een studie van Ilse Mariën Naar gebruikersprofielen
van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (JMKS). Feit is dat we die variëteit ook zien in ons
groepje van 4: Creatieve multitasker (CM), Strategische gebruiker (SG), Functionele gebruiker (FG) en
Digitale nieuwkomer (DN).
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•

“Ik denk dat dat de grootste push is geweest om die cursus te starten, dat we met
verschillende leeftijden in de kern zitten. En de jongere generatie is wel mee met die pc.
Als jij dat niet meer kunt, dan val je een stuk uit de groep. En dat wou ik niet.” W251,DN

Educatieve functie (bemiddelen)
•

“Ik wou wel op cursus gaan, maar ik heb mij altijd voorgehouden dat te doen als ik op
pensioen was. Zodat ik er voor mijn kleinkinderen kon zijn. Mijn kinderen hadden mij daar
niet voor nodig. Maar ik wou voor de kleinkinderen geen ouderwetse moeke zijn. Een
andere reden waarom ik het pas wou doen als ik op pensioen was, is omdat het dan meer
acceptabel is dat je niet mee bent. Je bent dan ouder en dan is dat normaal.”
“Ik heb mij heel lang een echte computeranalfabeet genoemd en ik voelde mij ook echt zo”.
“Thuis hebben we al langer een pc, maar ik bleef er liever van weg. Ik had schrik iets kapot
te doen als ik iets zou proberen, en de kinderen hadden de pc nodig voor hun schoolwerk.”
(zie attitude, knoppenangst) “Op die initiatiecursus heb ik mijn eerste mail gestuurd en
sindsdien gebruik ik veel meer de pc. […] Ook de manier waarop ik mijn vakbondswerk
doe is veranderd. Vroeger belde ik met een vraag direct naar mijn secretaris, nu zoek ik
eerst zelf iets op, op internet en dan check ik bij Carl of het correct is. Ik stuur ook mails om
makkelijk te communiceren.” W251,DN

Afsluitend voor de krachtlijn DO rapporteren we nog onze ‘Topscores van het jaar 2016’ en
eindigen we met ons bereik naar vooropleiding.

Topscores van 2016
#197 ‘Oriëntatie in het comité PB’, 730u., 3602 dln. Basis
#195 ‘Oriëntatie in de OR’, 718u., 3669 dln. Basis
#150 ‘Syndicale analyse van de onderneming’, 643u., 2798 dln. Basis
#139 ‘Animatoren SV2016’, 783u., 2606 dln. Doelgroepspecifiek
#115 ‘Kandidaten SV2016 x1’, 678u., 2555 dln. Doelgroepspecifiek
#94 ‘Analyse van de sociale wetgeving’, 549u., 1385 dln. Basis
#84 ‘Oriëntatie in vakbond en maatschappij’, 448u., 1371 dln. Basis
#75 ‘Oriëntatie in het sociaal overleg’, 452u., 1373 dln. Basis
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7

Opleiding S/L De vooropleiding van ondernemingsmilitanten is interessant voor wie twijfelt aan
het uniek bereik van een syndicale vormingsinstelling: 29% van de deelnemers is naar eigen
8
zeggen ‘kort geschoold’ (LO en LSO). Vergelijk de bruto cijfers ‘2016_B’ met ‘2016’ zonder
schemerzone (‘weet niet’,’onbekend’ of niet geregistreerd). Op die manier hebben we robuuste
cijfers van 21986 deelnemers. Over die registratie spreken we.
Al blijft de foto zeer divers. Ook binnen de arbeiderscentrales. Bij de deelnemers van Arvopartner BIE, de militanten uit de sectoren bouw, industrie en energie, zijn de kortgeschoolden
met 40% in de basisvorming aanwezig. Bij de collega’s van METEA is dat 21% in de
voortgezette vorming. Dat bijzonder publiekbereik in de volwassenenvorming krijgt onze
aandacht (zie SD2, het recht op juiste vorming) en is gelukkig ook de visitatiecommissie positief
opgevallen.
Deelnemers militantenvorming naar hoogste diploma

LO
LSO
HSO
HO
?
T

7
8

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

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

2014
4%
26%
48%
14%
8%
27320

2015
4%
26%
49%
13%
8%
25166

2016_B
3%
18%
41%
8%
30%
38422

2016
4%
25%
55%
10%
6%
100%

2016
784
5444
12052
2295
1411
21986

Small/Large?
Met dank aan de collega’s van LE, RN, GeEk, Leuv, Livo, Mech en Poule Zuid voor de secure registratie.
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ACTIEF BURGERSCHAP
Met deze krachtlijn ontwikkelen we ander engagement, buiten de onderneming. Zoals
vrijwilligers die vorm geven aan de buurt, die werken aan de kwaliteit van leven, die vitale kracht
geven aan een gemeenschap. Dat engagement kan groot of klein zijn, regelmatig of beperkt.
Veelal gaat het om afgelijnde projecten, thema’s en dossiers die sociale verbetering of
verandering willen. En gaan onze programma’s die actualiteit en jaarthema’s begeleiden en
verdiepen. In die veelheid en verscheidenheid brengen we enige lijn aan voor dit verslag. Het
blijft een moeilijke oefening, omdat sociaal-culturele praktijken evolueren.
Uren vorming voor actief burgerschap (AB)

KERNWERKING
ONDERSTEUNING
VERNIEUWING
THEMAVORMING
SOCIALE VAARDIGHEDEN
SOCIALE WETGEVING
NTB
T

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016

17%
7%
1%
44%
30%
3%

15%
9%
6%
45%
21%
5%

17%
5%
7%
41%
19%
12%

10%
6%
3%
31%
30%
19%

10%
5%
6%
57%
12%
10%

7%
1%
8%
60%
18%
7%

59
5
70
517
154
67

1149

625

861

704

857

862

862

Totaal deelnames: 7224 voor 312 initiatieven.
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Hoe leven en werken zonder files? titelde een studiedag vorig jaar. Geen zoveelste
analyse van de stilstand. No Time to Waste! De workshops combineerden de zeggenskracht
van voordelen en goede praktijken aan het plezier van pioniers.
Peter Vermeulen, Stramien mocht elke ruimte herdenken, Thomas Van Outrive, VUB spijsde
het mobiliteitsbudget, en Dirk Lauwers, UGent en Miguel Vertriest, NDM presenteerden een lab
met Vlaamse cases op nieuwe knooppunten, weg uit de impasse: van Nimby naar Pimby, met
tijdelijke maatregelen en acties als hefboom (verleiding) en nieuwe vormen van participatie voor
verandering. Game Changers! Want we willen buiten de opgewarmde inspraak, concrete
projecten en praktijken op gang trekken.
13 Tafels van gelijkheid Gelijkheid maakt het verschil is de baseline van het ACV-Congres
nov.2017. “Gelijkheid wordt niet gegeven, en het wordt niet opgeëist; het wordt gepraktiseerd,
het wordt geverifieerd” zegt Rancière. Dus werden in november-december 2016 verspreid over
heel Vlaanderen 13 ‘Tafels van Gelijkheid’ georganiseerd. Rond elke tafel werd een kleine
groep militanten (mix van sectoren en specifieke ervaring) samengebracht en gefocust op
ideeën en voorstellen die gelijkheid productief maken. De moderatoren, verslaggevers en
initiatiefnemers, kregen een TTT vooraf. Voor elke tafel was er een fiche met korte duiding van
het thema (bv. ‘ondersteunende diensten voor gezinnen’, ‘onderwijs’,…), enkele getuigenissen
en vragen voor het gesprek. Voor de Tafel Onderwijs bv. werd er getoetst of kinderopvang
gratis moet worden, of er een verplichte leerplicht nodig is voor kleuters vanaf 3 jaar, enz. De
verslagen worden nu gebundeld en verwerkt in ontwerpkrachtlijnen, en zullen een nieuwe
gespreksronde in maart stofferen. Finaal moet dat leiden naar een gedragen set krachtlijnen en
resoluties, die richting geven aan het optreden van het Vlaams ACV in de komende jaren.
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Spirit3 Tijd voor diepgang en achtergrond Het kritisch gereedschap van
beweging.academie.
“Ze (de links/rechts-oppositie, lvp) maakt duidelijk dat er in een democratische samenleving
sprake is van een pluraliteit van belangen en aanspraken die we, ofschoon ze met elkaar
strijdig en nooit definitief te verzoenen zijn, niettemin als legitiem moeten beschouwen.
De eigenlijke inhoud van ‘links’ en ‘rechts’ zal variëren, maar de scheidslijn zelf moet blijven
bestaan, want de verdwijning ervan zou betekenen dat we maatschappelijke verdeeldheid
ontkennen en een samenspel van stemmen tot zwijgen zouden hebben gebracht.”
Chantal Mouffe
9

De ‘dossiersessies’ agenderen dat ‘samenspel van stemmen’. Precies om de redenen die
Mouffe, Nussbaum, Van Bouchaute e.a. aangeven. Het voorbije jaar heeft de academie
proefgedraaid met Anders Werken en Beter Wonen. Het concept op punt zetten was de eerste
ambitie. Aanvankelijk, bij de opdrachtbeschrijving, was dat een fanatiek mengsel
verwachtingen. Vandaag zijn dat recepten ‘politiserende vorming’, sociaal-culturele praktijken,
waarin we vertrekken van een brede maar richtinggevende positie in de samenleving.
Cf. onze missie gaan we die samenleving kritisch verifiëren, hoe rechtvaardig of solidair ze zich
ook kan presenteren. We gaan aan de slag met verschillende functies en rollen van
maatschappelijke betekenis.
Het programma van Anders Werken kan dit illustreren.

Enkele dagen voor de sessie krijgen de deelnemers een opiniestuk (zie kop) gemaild, twee
A4’s. Een bescheiden leeswerk en de vraag ‘Hoe komt dat binnen?’.
Voor een divers publiek geeft dat een gemeenschappelijke referentie en focus bij de start. Er
zijn verschillende perspectieven mogelijk. De opinie onderstreept de populariteit van het
generatiedenken (Trendwolves en Accent Jobs), maar geeft ook tegengas met een
arbeidssocioloog (European Trade Union Institute): “Volgens mij heeft het eerder te maken met
levensfases”.

9

Zie ons beleidsplan (SD1, OD2) en het jaarplan 2016 p.13.
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Deelnemers die samen een opiniestuk verkennen, is een prima startpunt voor
communicatie. Er is vooral aandacht nodig, geen uitleg. Hoe reageren ze, hoe reageren ze op
elkaar? Dan kan het prachtige risico van Ateliers - het leren in verbinding - zichtbaar worden.
We zien dat soms gebeuren, bv.wanneer deelnemers de toon en taal van het opiniestuk
registreren, hoe sommigen de woorden ‘munitie’ (oorlog) en ‘tegenstanders’ (vijand) in de mond
nemen, en anderen het effect (antagonisme) kunnen proeven.
Ook de kwaliteit van informatie, de bron en opdrachtgever, de relevantie en reputatie van
protagonisten (Accent Jobs???) krijgen verschillende accenten mee. De beelden, percepties,
vooroordelen, frames, komen van alle kanten. Dat kinderen (ja/neen) een rol spelen in de
souplesse tussen werk en privé is geen punt van discussie, wel de spanning tussen structuur
en flexibiliteit (meer/minder?) van organisatie,… En de zeggenschap van de jongeren zelf niet
te vergeten. In een gezelschap van veertigers en vijftigers had een studente personeelswerk
niet veel woorden nodig om de Z-hype in vraag te stellen: “Ik herken mij totaal niet in dat
portret”.

In het factchecken van opinies schakelt de line-up naar het dossier van de sessie: Kwaliteit van
werk en werkgelegenheid in België, KU Leuven HIVA. Degelijk materiaal, vrij beschikbaar op
het internet. De meerwaarde van dit rapport is het unieke overzicht, de referentie van de
Europese Enquête naar Arbeidsomstandigheden (EWCS) sinds 1990, en het analytisch kader,
de kenmerken van baankwaliteit. Een selectie onderzoeksresultaten en conclusies komt op
voorgrond. Wat we nodig hebben: de types van baankwaliteit volgens gender, leeftijd,
opleidingsniveau, beroepsgroep, sector, ondernemingsgrootte. Die selectie ondersteunen we
met een kleine bundel gemarkeerde tabellen. Geen kennis om de kennis. Ermee aan de slag
gaan is de kwestie. (ZOH)
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Na een korte wegwijs in het economisch en cultureel Links-Rechts denken en de
tool Incheck-LR, volgt de opdracht. Visiteren. Kijken door je eigen ogen vanuit een positie
die niet de jouwe is, in een verhaal dat sterk verschilt van het jouwe.
Arendt spreekt over “verruimd denken”, de opgave van het begrijpen; in staat kunnen zijn om
vanuit ieder ander mens te denken.
10
In groepjes van 4 à 5 pers. gaan de deelnemers combineren. Ze kiezen 1 van de artikels
11
(onlineberichten ) en lezen dat met de bril van (een) personage(s) naar keuze. Elk beleeft “het
leven zoals het is”: uit een box (wel en wee) komen wisselende gebeurtenissen. Wat is hun
effect? Hebben ze gevolgen? Gaat het artikel/bericht anders gaan klinken? Voor wie? Waarom?
Wonderwel kunnen we hier de speech van G. Clooney, onze keynote op het einde van de
sessie, aan verbinden. What’s In Your Backpack?

10

Evolueert. Enkele titels van vorig jaar: ‘Slechts 17% kiest waar en wanneer hij werkt’, ‘Flexibele
loonpakketten: stel zelf uw loon samen’, ‘Vaderschapsverlof, da’s het einde van mijn carrière – als man
thuisblijven voor je kinderen is not done’,…
11
Onlineberichten zijn kort, en dus prima voor het groepswerk.
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SOCIALE WEERBAARHEID
Anders dan bij de vorige activiteiten, wordt hier het sociaal engagement van de
deelnemer minder centraal gesteld. Veelal is die drive wel aanwezig, maar de essentie van de
vorming wordt in eerste plaats op persoonlijke veerkracht gericht: het leren opkomen voor
zichzelf, het ontwikkelen van competenties die een volwaardige deelname aan de samenleving
mogelijk maken. Bij AWV zit de focus op ICT-competenties, een uitdaging waarvoor we de
expertise van Educo inzetten. Het is ook een van de speerpunten in het cultuurbeleid om de
algemene geletterdheid van volwassenen te verhogen. Om die reden blijft initiatie een
gewaarborgd programmaluik in het opleidingstraject, daar zien we de grondslag voor kennis- en
vaardigheidsverwerving in computertechnologie. Onze referentie is doelstelling 9 in het sociaal
project van de christelijke arbeidersbeweging: ‘Omgaan met veranderingen’: “Een snel
veranderende samenleving vraagt om een kritisch aanpassingsvermogen. Iedereen heeft
gelijke kansen om deel te nemen aan de informatiemaatschappij en aan andere ontwikkelingen
in de technologie”.
In de tijdreeks zien we die ICT-basis in de groene en grijze staafjes oplichten. De groene staan
voor introductie en elementair gebruik van ICT en computer, 421 uren vorming in het voorbije
jaar. Een soortgelijk aanbod voor senioren (een fractie van de grijze staafjes) geeft 789 uren.
Samen is dat 1210 uren of 37 procent van alle ICT-vorming. Hier, bij de hoofdlijnen, attenderen
we nog de 416 uren andere SW-vorming (buiten de tijdreeks), de reeksen ‘Pensioen in zicht’
(PIZ) in Vlaams-Brabant en Limburg.
Aantal uren vorming ICT voor Sociale Weerbaarheid (SW1)

INTRODUCTIE
ELEMENTAIR GEBRUIK COMPUTER
ELEMENTAIR GEBRUIK ICT
FUNCTIONEEL GEBRUIK SOFTWARE
SENIOREN

2011
19%
7%
5%
31%
38%

2012
15%
11%
9%
32%
32%

2013
7%
10%
8%
19%
56%

2014
4%
10%
9%
11%
56%

2015
3%
4%
5%
16%
71%

2016
3%
4%
6%
13%
74%

2016
102
136
183
411
2406

T

3212

3368

3471

3266

3351

3238

3238
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“Het is tekenend dat het aanbod van informaticacursussen in de sociaal-culturele
sector, zoals op http://www.prettiggeleerd.be samengebracht wordt, vooral gericht is op het
functionele: leren werken met Windows, Word, Powerpoint,… Klaarblijkelijk is dat bij de
deelnemers nog steeds een grote behoefte, die niet gauw zal afnemen, als we rekening houden
met de steeds nieuwe, elkaar snel opvolgende versies van apparatuur en software. Zijn beter
maar ook complexer. Dit voorwaardenscheppende aanbod is een sociaal-culturele context
zeker zinvol, beoogt een andere finaliteit en functioneert binnen een andere context dan de
commerciële en/of arbeidsgerichte opleidingen, met name in de context van het levensbreed
leren. […] Een sociaal-culturele benadering is ook gericht op het aanbieden van een
stimulerende leeromgeving, waarin cursisten zich creatief kunnen uiten, zelfvertrouwen kunnen
winnen en sociale vaardigheden ontwikkelen. Daarenboven kan men informatie uitwisselen,
elkaar adviseren en aanmoedigen.
Ook nood aan een nieuwe soort geletterdheid. Informatieoverload kan een even groot obstakel
12
zijn als een informatietekort.”

12

Uit ‘E-cultuur en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen’ van Dirk de Wit (2006).
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2.
Het jaarplan 2017
“Wij beginnen alvast” (3 à 5%) maakt het verschil”, zegt Harald Welzer (2013). Het is ook de
essentie van onze missie. En de lijn die we volgen voor Actief burgerschap, in en buiten de
onderneming. Burgers die zelf het initiatief nemen om de agenda te beïnvloeden of een nieuwe
13
agenda te maken. Positieve energie. De geest van Elinor .
THE FOOD OF FEELING IS ACTION

GENOEG VOOR IEDEREEN?
IEDEREEN BURGEMEESTER
DOSSIERSESSIES

AIRBEZEN

WONEN IN 2030?

DIFFERENTIËREN

ID DAGEN DEMOCRATIE@WORK

WILDEMEERSCH ON THE GO
NIEUWE TEKENING VAN DE BASISVORMING JAAR 2

DIGITAAL OP WEG JAAR 2

13

DE ZELFZORG VAN METEA

Elinor Ostrom en de titel van haar lezing ‘Beyond Markets and States’ bij de ontvangst van de Nobelprijs
voor economie (2009). Over de tussenruimte, tussen systeemwereld en leefwereld. Er is meer dan de
keuze tussen overheid of markt.
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Genoeg voor iedereen? ACV maakt de omslag naar een thematische bewegingswerking. Het
plant die klus in drie jaar te klaren. In 2016-2017 ligt de klemtoon op de spreekballon “GENOEG
VOOR IEDEREEN?” Betrokkenheid en expertise zijn de sleutelbegrippen. Enkele van de
thema’s: genderwerking, inschakelingsuitkeringen, stress en burnout, re-integratie van
langdurig zieken op de arbeidsmarkt, duaal leren en deeltijds onderwijs, jeugdlonen. Wat zijn
aha’s en uhu’s? Zie SD1 beleidsplan, krachtlijn AB, functiemix.

Iedereen burgemeester. Dat is de campagne van beweging.net. In elke gemeente. Met een
handige online-tool kunnen mensen hun ideeën over de lokale werking delen. Andere
bezoekers kunnen daarop reageren en hun steun voor een bepaald idee uitdrukken door een
duimpje omhoog of omlaag te drukken. Met CitizenLab wil beweging.net extra op jongeren
focussen. Vrijwilligers zijn moderatoren. Zie SD1 beleidsplan, krachtlijn AB, functiemix.

Dossiersessies. Beweging.academie organiseert met vier sociale scholen dossiersessies over
pittige dilemma’s. Voor mixgroepen van studenten en vrijwilligers (millennials tot babyboomers).
De selectie van discussiethema’s vertrekt van een bevraging bij UCLL. Hun voorkeur wordt
gematcht met geïnteresseerde vrijwilligers en organisaties die op deze thema’s actief zijn.
Zie SD1 beleidsplan, krachtlijn AB, functiemix.

Airbezen. Beweging.net Oost-Vlaanderen wil het fijn stof in de lucht, afkomstig van verkeer, in
alle gemeenten uit de provincie in kaart brengen. Zij zoeken vrijwilligers die een aardbeiplantje
(een minimeetpunt voor fijn stof) willen adopteren van eind maart tot eind juni 2017. Kandidaten
hoeven enkel het plantje te verzorgen en 5 bladstalen ter beschikking te stellen op het einde
van de meetperiode. Het plantje mogen ze houden om van de lekkere aarbeien te genieten. De
Universiteit Antwerpen analyseert nadien de metaaldeeltjes op de blaadjes. In het najaar
bundelt beweging.net de resultaten in een rapport. Een handig instrument voor de lokale
beleidsmakers die dit probleem willen aanpakken. Zie SD1 beleidsplan, krachtlijn AB,
functiemix.

Wonen in 2030? Inspiratiedag 18 mrt, JC Brieljant, Deinze. Zie SD1, OD1
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Differentiëren. Tweedaagse Vormers, 16-17 mrt, Drongen
Zie SD3, OD7

ID Dagen Democratie@work. Beweging.net organiseert een nieuwe editie van het
tweejaarlijks treffen voor beroepskrachten en vrijwilligers. Twee dagen studie, reflectie en
netwerken. Deze keer in het Zuiderpershuis Antwerpen, 12-13 oktober. Dag1 combineert
plaatsbezoeken, lezingen, film, theater en workshops op combinaties met democratie: sociale
media, nieuwe doe-D, burgerparticipatie Reburg2036, economie, jongeren. Dag2 focust op
goede praktijken: samen leven, smart cities, circulaire stad, buurtgerichte zorg, kleiner en
dichter wonen, basisbereikbaarheid. Zie SD1 beleidsplan, krachtlijnen AB, DO en SW.

Wildemeersch On the go. Het Teamco AWV heeft een leertraject opgestart met open einde.
Prof. emeritus Danny Wildemeersch is de onwetende meester. Over de concepten kwalificeren,
socialiseren en subjectiveren van Biesta en de betekenis voor het sociaal-cultureel
volwassenenwerk in de Ateliers. Zie SD4, SD5 en SD6 beleidsplan.

Nieuwe tekening van de basisvorming, jaar 2. Vormers, scenaristen, schrijvers,
brainstorms, TTT’s, workshops, enz. Zie SD1, SD2 en SD5 beleidsplan en BE2.

Digitaal op weg, jaar 2. Nieuwe projecten, pioniers en adopters (early/late) gevraagd. Zie
SD5 beleidsplan.

De zelfzorg van METEA, voortgezette vorming. Een nieuwe reeks voor militanten in de
branding.

TTT’s basisvorming jaar 2 en Congres ‘Gelijkheid maakt het verschil’
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3.
De verhouding tot de beoordelingselementen 2015-2016
BE1 SPREIDING VAN HET AANBOD
De cijfers mogen gezien worden vinden we. Ook de sociale verkiezingen tonen zich.
In alle regio’s! We kijken uit naar de referenties van SISCA en de resultaten voor de hele sector.
Onze criteria zijn het ‘recht op juiste vorming’ en ‘universele dienstverlening’.
Spreiding van alle deelnames

Arvo

Educo

Vcw v

Antw erpen

23%

16%

29%

Totaal
26%

Limburg

17%

22%

20%

19%

9849

O-Vlaanderen

26%

42%

24%

26%

13358

13485

Vl-Brabant & Brussel

10%

10%

14%

13%

6450

W-Vlaanderen

24%

10%

13%

15%

7823

X
Totaal

1%

0%

1%

1%

576

12668

4095

34777

51540

51540

BE2 DEELNEMERSBELEID
Het concept van de basisvorming - handleiding, inhoud, methodiek en bijlagen - nieuwe stijl is
een Gouden PPP waard in de categorieën People, Proces en Product. Het hele ontwerp werd
geconcipieerd om een actieve communicatie met/tussen de deelnemers mogelijk te maken. We
verwijzen naar de sleutels in de methodische scriptvereisten van het plan: sociaal en
ervaringsgericht leren (cf. hun referentiekader en leefwereld), geïntegreerd, gedifferentieerd,
praktisch bruikbaar (cf. work-aids, quick wins) en toepassingsgericht (transfer), en meer dan
ooit digitaal gedacht met bijzondere aandacht voor mediageletterdheid. Zo ging het van de
scenaristen naar de schrijvers, de ontwikkelingskamer van de vormers (3x), de brainstorms in
werkgroepen, passeerde een prototype de try-outs in TTT’s, en werd het als ‘prikkelend
gereedschap’ in september opgeleverd. En zo gaat het verder voor jaar 2.
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Hoe dit prikkelend gereedschap verder gemodificeerd wordt krijgt onze follow-up.
Ook de publieksvernieuwing krijgt behoorlijk wat aandacht. Denk aan de instroom van
nieuwe kandidaten, anderstaligen, militanten die verspreid werken e.a. categorieën van ‘niet
klassieke werknemers’. Voorts trekken we met de themavorming, de dossiersessies van
beweging.academie, de online bevraging van sociaal werkers, het Airbezenproject van
beweging.net Oost-Vlaanderen, het online burgerinspraakplatform ‘iedereen burgemeester’ en
de knowhow van CitizenLab, enz. uitdrukkelijk buiten het vertrouwde netwerk. Uit Europese
studies blijkt dat jongeren het gevoel hebben dat ze nauwelijks worden gehoord. Dat willen we
veranderen. Zie SD1, SD2 en SD5 beleidsplan.

BE3 PROFESSIONALITEIT EN PROFESSIONALISERING

“Een échte professional scherpt de geest door voortdurend in contact te staan en
kritisch mee te denken met collega’s”. Kremer & Verplancke
We knopen aan bij Dewey, Freire, Biesta e.a. en rapporteren/reflecteren over de vraag: hoe
scherpen we de geest van professionals? ‘Het prachtige risico van Ateliers’ is een mooie groove
om het professioneel handelen van syndicale vormers, onze practioners (beoefenaars) op
verhaal te brengen. “Het zal de kunst zijn ook professionele standaarden, decretale
doelstellingen e.a. in dat verhaal mee te nemen” schreven we eerder.
En zo gebeurt het. Onze missie en visie, de doelstellingen in het beleidsplan én de uitnodiging
van een nieuw decreet, stimuleren een kritische dialoog over de syndicale vorming, over de
professionele waarden in educatie. In die praktijken liggen onze aspiraties. Onze professionals militanten, vrijwilligers en begeleiders - nemen een verantwoordelijkheid op als change agents
(“hefboom voor verandering”) in de samenleving. En dus ontwikkelen we een zelfkritische
houding en openheid voor andere perspectieven. Want de werkelijkheid wordt gecreëerd door
mensen in hun ontmoetingen met elkaar.
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Hoe dat concreet gebeurt? Over de nieuwe keuken hadden we het daarnet nog (BE2) en
in het jaarverslag. En de inspiratie voor het nieuwe eten, vinden we bij collega’s binnen en
buiten de Ateliers. Binnen: eerste eduforum en toonmoment voor ‘ICT-toepassingen in de
vorming’ (jan16), het tweede volgt in mei17 en schakelt naar 2x/jaar; ‘Transfer van leren’
(nov16, 17); ‘Differentiëren’ (mrt17) en TTT’s (sept16, 17). Elk jaar is er ook aanbod intervisie.
Voorts zijn er eerste ideeën over een aanbod ‘politiserend vormingswerk’.
Buiten: bij Socius, voor ‘Normatieve professionaliteit’, ‘Dwarsdenken over educatie’, ‘Werken
met ruimte in de stad’, ‘het decreet SCW’, ook workshops van CSI, en bij het jaarlijks treffen van
de sector, het Cultuurforum over Digitalisering. Op initiatief van het Teamco is er ook een
leertraject opgestart mmv prof. emeritus Danny Wildemeersch. Zie SD4, SD5 en SD6
beleidsplan.

BE4 PROGRAMMAVOLUME
Geen bijzonder nieuws, behoudens de eerdere bespreking in het jaarverslag, het
gemeenschappelijk project ‘digitaal op weg’ en het financiële transparantietraject met RSM (zie
verder). Het gemiddeld aantal deelnemers per cursus is een van de indicatoren die evenwicht
zoeken en ureninflatie onderscheiden van duurzame vorming.
Gemiddeld aantal deelnemers per cursus

BE5 NETWERKVORMING EN SAMENWERKING
Recente voorbeelden zijn de samenwerking met CitizenLab voor het online
burgerinspraakplatform ‘iedereenburgemeester’, met UA en Vormingplus voor ‘Airbezen’, en
14
met vier sociale scholen voor de dossiersessies van beweging.academie. Een van onze
basisregels is dat we de expertise betrekken waar die zit. In de aanloop en voorbereiding van
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.
Consequent met de opties van BE3, blijven we voor het delen en uitdiepen van kennis ook
verder investeren in het eigen netwerk.

14

Artevelde hogeschool, Vives, Karel de Grote hogeschool, UCLL
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BE6 CULTURELE FUNCTIE
Als een tweede huid van de leerfunctie, was deze interventiestrategie (Cockx) actief toen het
ging over de analyse van de welvaartsstaat, over de vraag ‘Waarom vakbond?’, en het
factchecken van opinies: kritisch vragen stellen, analyseren, reflecteren. Methodisch
organiseren we de cultuurconsumptie als we de deelnemers in contact brengen met
verschillende cultuurdragers: film, tv, radio, muziek, poëzie, columns,... als producenten van
ideeën, meningen en frames. De kracht van het beeld geven we een prominente plaats in de
vorming. In dat verband hebben we een bijzonder verzoek: of wij aub toegang kunnen
krijgen tot het VRT-archief? Zonder leraarskaart lukt dat niet. Zie jaarverslag, SD3 en SD5
beleidsplan.

BE7 GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
Voor onze praktijken op de lijn ‘Actief burgerschap’ is deze functie eerder evident. We verwijzen
naar Mouffe, Van Bouchaute, De Rynck e.a. We hebben ze ook gedocumenteerd met
getuigenissen van deelnemers aan het programma dot.comma. Het e-cultureel leren dat de
verbindende rol van een ondernemingskern promoot in het dagelijkse leven van een bedrijf: ‘het
doelgericht ondersteunen en faciliteren van processen en praktijken die leiden tot het vormen
van groepen en gemeenschappen en/of het versterken van de interactie tussen groepen en
gemeenschappen’. Eigenlijk is die gemeenschapsvorming een waarmerk in de doelstellingen,
aanpak en opdrachten van de syndicale vorming. Is dat een verrassing? “Vakbonden zijn
instrumenten waarmee de zwakte van individuele werknemers wordt gecompenseerd door een
15
collectieve sterkte.” Zie jaarverslag en jaarplan, zie SD1, SD4 en SD5 van het beleidsplan.

15

Voor wie het beeld koestert van ‘geradicaliseerde stakers’ zal de auteur van deze uitspraak
misschien/waarschijnlijk/uiteraard weinig indruk maken. Jan Blommaert. Let op je woorden (Epo 2016)
Kies uw reactie: Hah, Tja, Bah?
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BE8 PRINCIPES VAN INTEGRALE KWALITEITSZORG

In het verandermodel van Nadler & Luckner hebben we de voordelen van
verantwoordelijkheid, experiment en transfer voor het geheel van de organisatie ontdekt, ook
buiten de projecten van het beleidsplan. Sprekend voorbeeld is de opdracht van de
gemeenschappelijke bedrijfsrevisor RSM voor het geheel van de vzw. Sinds het boekjaar 2015
doet het bureau de volledige controle, op één deelvzw na (wegens lopend contract). Tijdens de
bijeenkomst met de boekhouders (okt16) is een eerste rapport met bevindingen toegelicht. Ook
de toezichters en de vormingsverantwoordelijken zijn bij dat overleg betrokken. De meeste
aandachtspunten werden nog in het boekjaar 2016 verwerkt. In juni 2017 verwachten we de
algemene conclusies. ‘Werkelijk gebruik vormingsvzw’s en financiële transparantie’ is een
agendapunt op de algemene vergadering van 23 maart ‘17. Naast de nota van de
bedrijfsrevisor worden er ook terugkerende vraagpunten (‘de losse eindjes’) van de
boekhouders voorgelegd. Evenals het eerste verslag van het project ‘Digitaal op weg’ en de
afrekening van de DAC-normalisering voor innoverende ICT-programma’s zoals de tools van
LIVO. Die ontwikkeling van didactische vernieuwing met ICT wordt verder gestimuleerd. De
bestuurders krijgen een scenario voorgelegd, dat leidt tot een brede acceptatie en duurzame
implementatie van didactische inzet van ICT.

AWV Voortgangsrapport 2016-‘17 │ 36

BE9 DIVERSITEIT EN INTERCULTURALITEIT
Gender m/v Het geregistreerd deelnemersbereik van AWV is masculien. Al is de verhouding
66/34 m/v (tweede jaar op rij en meer deelnames) hoopgevend, nog steeds het beste
gemiddelde sinds de metingen. Vrouwen zijn met 17311 (34%) deelnames in betere doen.
De verschillen tussen de partners zijn gekend. Er zijn de traditioneel mannelijke sectoren als
bouw en metaal die de registratie massief blauw kleuren. Al zijn er wel verschillen tussen
voortgezette (Arvo DO2) en doelgroepspecifieke vorming (Arvo DO3). Een totaal ander beeld
zien we in de basisvorming (Vcwv DO1) en het open aanbod bereik van actief burgerschap
(Vcwv AB). De ICT-vorming blijft het roze in de branding.
Aantal deelnames in m/v cijfers

MAN
VROUW
T

AWV
66%
34%

ARVO DO2
76%
24%

ARVO DO3
69%
31%

VCWV DO1
74%
26%

VCWV AB
51%
49%

EDUCO SW
32%
68%

51540

3134

15909

21973

7224

3300

In het jaarverslag rapporteerden we onze andere activiteiten voor dit element. De projecten
Syndicaal Nederlands voor anderstaligen blijven we algemeen toepassen. En waar we werken
aan de mix voelen we ons eerder op het terrein van de superdiversiteit.
Nationaliteit b/nb Voor de eerst keer in ons rapport. Op een totaal van 7301 militanten in de
basisvorming (1/2017) registreren we 4,8% Niet-Belgen (n=350). Een inzoom (nb) toont de
landen van herkomst in drie groepen: de EU13, de nieuwe lidstaten van de EU15 en de Niet EU
landen.
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