Voortgangsrapport 2017-‘20

Schrijven helpt je gedachten te ordenen, goed te doorgronden. Dat
is goed omdat we met zoveel dingen bezig zijn en het soms een
jungle is.
Ons voortgangsrapport is meerstemmig, het bevat een mengeling
van educatieve, sociaal-culturele, syndicale, biografische, actuele
elementen. Daarnaast is het in eerste plaats een denkoefening.
Proberen te begrijpen waar het allemaal om gaat, hoe we omgaan
met de dingen.
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0. De cijfers
Aantal uren en deelnames, wat zegt dat? Was 2017 een
boerenjaar? Ongetwijfeld, rijk aan ervaring. Het werk aan onze drie
krachtlijnen: democratisering van de onderneming (DO), actief
burgerschap (AB) en sociale weerbaarheid (SW).
Uren vorming per krachtlijn

DO
AB
SW
TOTAAL

2010
11361
1235
2775
15372

2011
12447
1149
3212
16808
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2012
11516
625
3368
15508

Spreiding van alle deelnames

2013
13260
861
3798
17919

2014
11304
704
3648
15656

2015
10681
857
3738
15276

2016
10996
862
3742
15600

2017
12015
973
3466
16454
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13%

11%
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4406
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48155
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Zie beoordelingselement BE4.
Zie beoordelingselement BE1.
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Uren vorming voor ondernemingsmilitanten (DO)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017

BASIS

5480

8148

6580

4801

5918

VOORTGEZET

1153

3590

2903

2720

1047

18%

4883
11516

1522
13260

1821
11304

3159
10680

4030
10996

5970
2124
3915

DOELGROEPSPECIFIEK
TOTAAL

12009

50%
33%
100%

Wat is de rol van sociaal-culturele vorming binnen de
vakbeweging van de toekomst?
Met die vraag zijn een 20-tal collega’s aan de slag gegaan op 12, 13
en 14 feb.’18, met de techniek van Open Space. Om de discussie
extra te voeden nodigden we drie experten uit: Guy Van Gyes (HIVA)
over de vakbeweging van de toekomst, Stijn Oosterlynck (UA) over
solidariteit in superdiversiteit en Gie Van den Eeckhaut (Socius) over
de uitdagingen van het nieuwe decreet scvw. Het hele proces van de
driedaagse reflectie werd begeleid door Danny Wildemeersch,
emeritus hoogleraar sociale en culturele pedagogiek, KU Leuven.

AWV Voortgangsrapport 2017-’20 │ 2

1. De kernthema’s
Daar werken we mee, voor meer impact. Met activiteiten,
praktijken, experimenten die de richting tonen voor de Ateliers (OD1
en OD2). Onze labs voor een andere praxis/aanpak. In essentie gaat
het over ruimte bieden, ontmoeten en verbinden, en een
gevoeligheid ontwikkelen voor The Dignity of Working Men in
hedendaagse context. Hoe we de wereld begrijpen, daarover
spreken en actief mee vorm geven, dat zijn onze kwesties aan de
agenda. In het script van deze doelstelling zien we een interessante
leeromgeving met kansen voor ervaringsgericht werken.

‘Een van de meest vooraanstaande sociologen, C. Wright Mills, zei dat het
onze taak is “burgers te helpen hun individuele problemen te begrijpen als
3
collectieve problemen”. Het is mijn missie om daarover te spreken.’

Actieve burgers? Dat zijn niet alleen vrijwilligers, militanten en
spilfiguren, ‘geëngageerden’ die vorm geven aan de buurt. Iedereen
die zich betrokken voelt bij de samenleving is welkom. Sociaal,
cultureel, economisch, politiek. Onze activiteiten op de lijn AB
hebben een groot en breed publieksbereik, over heel Vlaanderen en
Brussel. De concepten zijn zeer verscheiden. Breed maatschappelijk
is het vooral de themavorming (in de formule lezingen, infosessies
en debat, 60% van de 526u.) die een ruime groep geïnteresseerden
aanspreekt: 3197 deelnames op 122 activiteiten, gemiddeld 26
dln/act.
Uren vorming voor actief burgerschap (AB)

KERNWERKING
ONDERSTEUNING
VERNIEUWING
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2013

2014

2015

2016

2017

15%

17%

10%

10%

7%

7%

2017
72
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5%

6%

5%

1%

2%

19
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7%

3%

6%

8%

7%

64

THEMAVORMING

45%

41%

31%

57%

60%

54%

526

SOCIALE VAARDIGHEDEN

21%

19%

30%

12%

18%

3%

27

SOCIALE WETGEVING
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12%

19%

10%
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T
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Michèle Lamont, Canadese cultuursociologe, opgetekend in DS Weekblad.
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Open aanbod met lage drempel. Een vitrine, een forum, waar we
maatschappelijke kwesties introduceren. Andere werkvormen zijn
de ‘vormingscursus’ (#25, 378 dln, 12% uren) en ‘bezoek, excursie,
uitstap’ (#6, 132 dln, 5% uren).
Voor de grote rubrieken in de programma’s (hoofdthema,
beleidsthema) verwijzen we naar de SISCA-data. In dit rapport
selecteren we enkele projecten die de persoonlijke ontplooiing, de
persoonlijke keuzes van deelnemers verbinden met levenspolitieke
kwesties, de globale keuzes inzake maatschappelijke ontwikkeling.
Zo gaan we naar de essentie van deze doelstelling, het
verantwoordingsspoor: projecten, (kern)thema’s en dossiers die
sociale verbetering/verandering als uitdaging adresseren, tot
voorwerp maken van sociaal leren.

Project 9xSZ
Waarom? In de communicatie wordt het systeem als een kathedraal
voorgesteld: historisch erfgoed (ACV is bij de eerste steenleggers),
van grote waarde voor sociale bescherming en welvaartsgarantie,
met problemen inzake stabiliteit en erkenning. Renoveren? Het
systeem is niet modern, hypercomplex en onbekend voor wie beter
moet weten. Hoe anders? Er zijn veel deskundigen en opinies. Wie
zijn ze en wat zijn ze waard?
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In de toonzetting klinkt een open oriëntatie, dit wordt geen preek
voor eigen kerk. Het programma is een meerstemmige BV-affiche en
het netwerk van partners wordt op sterkten en meerwaarde
ingezet: verschillende kleuren, leeftijden en locaties (bonding en
bridging). Alle werken ze op een voor hen passende manier mee aan
de promotie, rekrutering en uitbouw van het project. Ten huize
UGent is het Carl Devos die de lezingen inleidt. VIVES, opleiding
Eventmanagement wordt gevraagd om het slotevent te organiseren.
HOWEST, curriculum Opleiding Journalistiek, is bereid om studenten
te coachen als zij kiezen voor dit project. De Wereld Morgen zorgt
voor een kritische nabeschouwing van enkele uiteenzettingen op
hun website. Unie der Zorgelozen stelt De Scala ter beschikking en
bekijkt inhoudelijke mogelijkheden …

De reeks strookt met de ideeën van Mouffe 4: organiseert podia
voor verschillende, zelfs tegengestelde opinies, en respecteert dus
de andere stemmen zonder er mee akkoord te gaan: “Wij hebben
een gegronde eigen mening uiteraard, maar willen even graag
openstaan voor de mening van anderen.” Als een ‘toetsing’
achteraf, na de lezingen, hanteert men een sjabloon voorwaarden
voor de vraagstelling:
•
•
•
•
•
•
•

Rechten en plichten (hangmat, activeringsverhaal)
Solidariteit in verschillende vormen (actief, niet-actief)
Verzekeringsprincipe
Financiering (bijdragen, algemene middelen)
Collectief – individueel (repartitie of kapitalisatie)
Beheer (wie organiseert: overheid, privé)
Controle

4

Chantal Mouffe, Over het politieke, Uitgeverij Klement, Kampen, 2008. Mouffe betoogt dat
de kern van het democratisch leven gevormd wordt door conflicten die nooit definitief
kunnen worden opgelost maar die wel beheerst moeten worden. Ze maakt duidelijk dat het
door het consensusdenken gecreëerde politieke vacuüm allerminst een remedie vormt tegen
gevaarlijk extremisme, maar dit juist aanwakkert.
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•
•
•

Organisatieniveau: Europa, België, Vlaanderen?
Bijstand: wat met ‘restgroepen’ die niet bijdragen (leefloon)
Basisinkomen (ter discussie)

Follow-up? Er wordt nog gespeeld met verschillende mogelijkheden:
een boek met de 9 lezingen, tekeningen, foto’s, gedichten als
sociaal-artistiek project; online publiceren via iTunes University en
ACV Youtube-kanaal,… Vanaf april wordt het vervolgproject
opgestart. Vormingplus is geïnteresseerd. De combinatie van sociaal
leren en verantwoording reikt een perspectief aan voor
‘onderbreken’:

Doing different things.
Genoeg voor iedereen
Hoever staan we? Filtermoment 21 dec.’17: onze collega’s van het
bewegingsproject verzamelen voor ‘een stand van zaken’: Hoever
staan we nog af van de hoofddoelstelling? Dat is: een breed
maatschappelijk draagvlak creëren rond arbeidsdeelname en
arbeidsherverdeling om binnen drie 5 jaar ‘werken om te leven’ in
het IPA 6 en de regeerakkoorden op te nemen.
Themalijnen:
• “Arbeid, gezin, zorg en vrije tijd”
• “Langer werken”
• “Stress & burn-out”
• “(Her)intrede arbeidsmarkt”
Transversaal: superdiversiteit, inkomen en fiscaliteit.

Vier groepen bespreken de verschillende alternatieven en leggen ze
dichtbij/veraf van de hoofddoelstelling. Er wordt gediscussieerd
over drie conflicten:
1.
2.
3.

Aanwerven vaste werknemers vs meer personeel op piekmomenten
(flexibele contracten)
Collectieve vs individuele maatregelen (30 urenweek vs meer
tijdskrediet)
Stop de ratrace vs betere mobiliteit (wifi, telewerk, thuiswerk,…)

5
We zijn gestart in het werkjaar 2016-‘17. In de traditie van zien, oordelen, handelen werken
we systematisch aan een wereld waar iedereen waardig en kwaliteitsvol werk mag verrichten,
waar iedereen voldoende ruimte heeft voor zorg, vrije tijd en engagement, waar de economie
ten dienste staat van mensen (en niet omgekeerd), en waar we geen mensen of grondstoffen
opbranden. Geen verre droom: door een betere verdeling van inkomens en arbeid, middelen
en mogelijkheden, lusten en lasten, komen we al een heel eind. Want er is genoeg voor
iedereen. Die wereld is er vandaag niet. Wie dat weet, moet dat ook kunnen, durven en willen
uitdragen. Wat betekent ‘genoeg voor iedereen’ voor jou, voor mij, voor die man of vrouw op
de straat, in onze bedrijven, aan onze loketten? Waar moeten we op langere termijn naartoe
werken? En welke mogelijkheden hebben jij, ik, hij of zij, om dat mee te realiseren?
6
Interprofessioneel Akkoord.
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Stramien voor gezamenlijk gesprek: Wat is het conflict? Wat zijn
mogelijke oplossingen? Wat moeten we nog doen? Wat moet er nog
onderzocht worden? Wat moet er nog gebeuren in de
stuurgroepen?

We skippen ‘mogelijk oplossingen’ en springen naar het werk van de
vormers. Vanuit de Klankbordgroep @verechts is een denkoefening
‘Arbeidsherverdeling door arbeidsduurvermindering’ met wervende
alternatieven uitgewerkt. Een proces van cocreatie met auteurs uit
verschillende ACV-organisaties. Het instrument kan het debat in de
eigen organisatie starten en stimuleren. Verkennende vragen
besteden aandacht aan zowel voor- als nadelen en uitdagingen. Er is
aandacht voor verschillende thema’s: inspraak op de werkplek,
innovatieve arbeidsorganisatie, het streven naar gendergelijkheid,
de impact van digitalisering, klimaatverandering, verschillende cases
uit binnen- en buitenland. “We stellen een aantal fundamentele,
verdiepende vragen die om een antwoord vragen.[…] Hoe kunnen
we krachtiger samenwerken met Femma, dat van de strijd voor de
30-urenweek haar hoofdthema gemaakt heeft?” Het dossier is work
in progress. Het is duidelijk dat verder publiek debat nodig is en dat
er zonder collectieve actie geen arbeidsherverdeling komt.
Economisch haalbaar? Is het haalbaar om niét aan
arbeidsherverdeling te denken?
Hoe verder? “Alleen door face-to-face-gesprekken 7 kunnen we
bewuster (laten) kiezen. Deze gesprekken moeten goed opgebouwd
worden. Pas nadat mensen hun verhaal kunnen geven, staan ze
open voor nieuwe argumenten en informatie” staat er in het plan
van aanpak. Een belangrijke oefening zijn de vaardigheden voor
“verbindende communicatie: het gesprek met mensen aangaan op
gemeenschappelijkheden. Angsten en bezorgdheden (h)erkennen.
Pas daarna in dialoog aangaan, informatie aandragen.”
Timing: TTT voorzien in sept/okt 2018, uitrol vorming in najaar 2018.

7

Zie memo van Madsbjerg: “Betekenisgeving kan ons helpen hoe we een standpunt of
perspectief ontwikkelen waarin alle gegevens samen een veelzeggend beeld creëren. Het kan
ons in staat stellen om te bepalen wat er werkelijk toe doet”. Hij plaatst dit tegenover de
filtermechanismen van big data die de publieke ruimte steeds minder dynamisch maken: “De
gevaren van een ‘frictieloze techniek’ liggen niet in wat ze wel of niet voor ons kan doen, maar
hoe ze vormgeeft aan ons denken. Waarom zouden we nog op zoek gaan naar nieuwe
informatie, waarom zouden we iets anders willen leren, of de grenzen van het debat willen
verkennen, of teruggrijpen op eerder aanvaarde ideeën, als de data ons informatie
voorschotelen die een weerspiegeling zijn van ingesleten opvattingen en voorkeuren?”
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ID Dagen
“Democratie doen werken”, 12-13 okt.‘17, Zuiderpershuis, Antwerpen.
Een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. ID Dagen zijn het
tweejaarlijks treffen voor beroepskrachten en vrijwilligers, goed voor een
bundel energie en een uitgelezen programma ideeën, netwerken en
plezier. Democratie maak je zelf, elke dag. Dus ging het meteen outdoor
voor een keuze plaatsbezoeken.
Programma

Impressies? Is onze democratie écht aan het schuiven en waarvoor
moeten we op onze hoede zijn? We kregen nuchtere antwoorden. O.a.
Rummens: “Het populisme als stijl is geen onoverkomelijk probleem.
Omdat politici niet langer kunnen terugvallen op een vaste electorale basis,
worden de populistische stijlelementen (bv. korte slogans, oneliners)
aantrekkelijk in de mediademocratie; ‘Het volk’, ‘de mensen’ als catch-all
frase om zoveel mogelijk burgers te appelleren”; “Het einde van de
verzuiling is positief. Het getuigt van de politieke ontvoogding van de
kiezer, het leidt tot een diverser en dynamischer partijlandschap, het leidt
tot grotere openheid en diversiteit in het publieke debat.” Een ander paar
mouwen is het (harde) populisme als ideologische visie op de legitimiteit
van de politieke macht, ‘Het volk’ dat wordt voorgesteld als een
(homogene) groep van mensen met een enkelvoudige, gezamenlijke wil.
En de strijd tegen het populisme? Zijn pleidooi, een dubbele strategie: 1)
inclusie t.a.v. de kiezer: het signaal ernstig nemen, op zoek gaan naar
democratische antwoorden op het ongenoegen; 2) exclusie t.a.v. de partij:
geen toegang geven tot de uitvoerende macht (“cordon sanitaire”).
En Brandsma: “conflict is de normaaltoestand, niet de uitzondering”.
Waarom zijn mensen vatbaar voor wij-zij denken? Omdat we zoveel
verschillen? Een tegengesteld vertrekpunt: omdat we allemaal hetzelfde
willen, op de ander lijken en stoten op schaarste. Zijn denkkader en
gereedschapskist voor een polarisatiestrategie (de kunde van het
depolariseren) inspireren. Kunnen we werkelijk ons oordeel opschorten?
Kunnen we het in het midden uithouden en daar vragen stellen, onderzoek
doen, zonder conclusies te trekken en te weten hoe het in elkaar zit? Visie
brengt rust, heeft uitstraling en is mild. Zijn vier game changers zijn een
leidraad. Oefenen dus, die mediative speech.
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2. Het recht op juiste
vorming
Gaat over tijd en ruimte bieden, hoe we de plaats delen met
anderen. Met gerichte activiteiten en/of trajecten naar specifieke
publieken (OD3), en drempelverlagend voor niet bereikte groepen
(OD4), nemen we problemen, vragen en leerbehoeften als
vertrekpunt (OD5) en sturen we de samenstelling van groepen op
diversiteit, participatie en transfer in het realiseren van
vormingsdoelen (OD6). Aandacht voor de context inbegrepen. Zoals
verspreide tewerkstelling, de psychosociale dimensie van
voortgezette vorming, enz.

Aan de ruimte die wij als de onze ervaren is een oordeel verbonden.
Sterker nog: de ruimte waarin wij leven is een oordeel. Dat oordeel houdt
onze ruimte klein. Het maakt dat wij er niet uit komen. Niet uit onszelf, niet
uit ons denken, niet uit de vragen waarvoor wij staan. Dat ons oordeel best
een tijdje kan werken en soms nuttig of nodig kan zijn, staat buiten kijf.
Maar de huidige tijd geeft aan dat er stappen moeten worden gezet. Een
8
drempel moet worden genomen. De problemen zijn groot.’

Project Verspreide tewerkstelling
“Hoe nieuwe dynamiek brengen in vorming van militanten uit
bedrijven en instellingen met verspreide tewerkstelling?” Vraagt een
nota voor het VRC als eerste agendapunt op de vormersvergadering
van mei’17. Herinner de inputsessies voor het Zeggenschapscongres
ACV (beleidsplan, 81) met de sfeer en inzet van gemeenschapsvormgeving: “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”.
Het voorstel van antwoord is bijgesloten: een survey en
pilootprojecten, minstens vijf (1 per provincie). En om niets te
vergeten, een definitie:

Wat is?
8

Els Kuypers, Het nieuwe moeten; Vragen om cultuur, Utrecht, Uitgeverij Ijzer 2017.
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Het heeft iets losgemaakt. De verschillende beroepscentrales
bezorgden ons een lijst met bijna dertig sectoren. Prima werk!
“Oppassen dat we klassieke sector niet vergeten” was een van de
commentaren, “daar zijn de problemen even groot.”
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Verspreid werken lijkt wel het nieuwe normaal.
In elk geval is de ontwikkeling voelbaar in het vakbondswerk en de
vorming van militanten. De klassieke wijze van organiseren, de
overlegorganen die werden voorzien, zoals de ondernemingsraad en
het comité, zijn gebaseerd op de grote traditionele bedrijven uit de
industrie. In ons beleidsplan hebben we de conclusies en besluiten
van die analyse voldoende beschreven, we gaan dat hier niet
herhalen.
In telegram zijn dit de bedreigingen (beleidsplan, 36-37) en
aspiraties (30-31): ’Het model van zeggenschap is toe aan revisie’
(B3); ‘De geïsoleerde militant voelt zich in de steek gelaten’ (B5);
‘Het recht op vorming voor militanten is in heel het ACV gelijkaardig’
(A4); ‘Vormers en secretarissen willen intenser (kunnen)
samenwerken’ (A8); ‘Van werken met ervaringen naar
ervaringsgericht werken’ (A10). De combinatie (Aspiraties x
Bedreigingen) brengt ons bij ‘omdenken 9’: “Een manier van denken
waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals ze is en wat je daarmee
zou kunnen; je gebruikt de energie van het probleem voor iets
nieuws” lezen we in de bijsluiter.

Wat zijn de feiten?
In de basisvorming screenen we jaarlijks het materiaal met de bril
van verspreide tewerkstelling. Waar nodig doen we aanpassingen en
vullen we aan. Denk aan de communicatievaardigheden voor de rol
‘Militant en zijn achterban’, i.c. het script van de groepswerken waar
we peilen naar andere contactvormen dan de militantenkern
(R1617, 5).

9

Het bonusproduct van de SWOART, een inspiratierooster voor gegevensanalyse; zie
werkvormen Socius.
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Zie bv. de oefensituaties 10 en bijlagen over ‘privacy op het werk’ en
het belang van een arbeidsreglement in de ‘handleiding
basisvorming jaar 2’. Geen twijfel over die inspanningen, er is beslist
meer aandacht voor deze werknemers. Anderzijds kunnen we
vaststellen dat er weinig aparte groepen gevormd worden, tenzij de
samenstelling volgens paritair comité verloopt.

Krachtlijn 23, Federaal ACV Congres 2015

Waar ‘omdenken’ gepaard gaat met experimenteren (leren met
vallen en opstaan) en de kernbegrippen oefening, volharding,
vastberadenheid en focus combineert, geeft het mengsel (Aspiraties
x Resultaten) ons het veelzeggend signaal ‘Riskeren’: “Wanneer de
individuele of persoonlijke aspiraties gecombineerd kunnen worden
met de resultaten die men van de organisatie verwacht, kan een
krachtige, energierijke mix ontstaan die tegelijk uitdagend en
wervend is om de komende beleidsjaren een verschil te maken. […]
Dit krachtig potentieel biedt draagvlak om (liefst beredeneerde)
risico’s te nemen en beleidsuitdagingen met innoverende praktijken
op te zetten. De ploeg wil immers met extra motivatie de
gedroomde resultaten waar maken.”

10
Zoals het callcenter Mail@work waar de werknemers beschikken over PC met internet, en
de firma Altijd onderweg, onderaannemer voor een groot telecombedrijf, die ondersteunende
diensten bij de klanten thuis levert. Interessante items voor bedienden/kadergroep, maar ook
voor iedereen die op afstand werkt, veelvuldig op de baan is, en de trotse bezitter is van een
werk-GSM/GPS/Laptop/PC, wagen, camionette,…
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Hoe nieuwe dynamiek brengen?
We kiezen voor een dubbele aanpak: 1) Een survey in
samenwerking met UCLL, campus sociale school Heverlee. Het
opzet is een kwalitatief onderzoek o.l.v. docent Peter Raymaekers:
ca. 190 eerstejaarsstudenten interviewen militanten uit sectoren
met verspreide tewerkstelling. Gaat over ‘hoe grensoverschrijdend
vakbondswerk organiseren’, ‘communicatie met de werknemers’
(media, technologie), ‘ondersteuning’, ‘organiseren’, ‘opleiding en
vorming’. Timing: testonderzoek 1ste semester 2017-2018; eigenlijk
onderzoek 2de semester 2017-2018. UCLL levert ons de bruto
gegevens die we zelf verwerken;

Schema: voorlopige stand van zaken Pilootprojecten

2) Pilootprojecten, minstens 1 per provincie. Tandems van
vormer(s) en secretaris(sen) bundelen hun expertise in het
gezamenlijk organiseren van één of meer dagen vorming. Bij de
uitwerking (themakeuze cf. behoeften) betrekken ze militanten cf.
publieken verspreide werknemers uit af te spreken sectoren. Opzet
is dat er voldoende geleerd wordt uit de specifieke werksituaties en
het delen van syndicale expertise en reflecties. Dit verslag wordt
belangrijk voor de verdere uitrol en follow-up.
Het geheel wordt afgestemd binnen de Regiegroep Verspreide
Tewerkstelling: medewerkers van de diensten onderneming en
vorming (DOV), nationaal secretariaat, centrales en provincies, en
de trekkers van de resp. pilootprojecten. Data: 25 sept. en 27 nov.
2017; 22 jan.2018, telkens van 12-14u. In schema: een voorlopige
stand van zaken bij het schrijven van dit rapport.
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Hoe verder? Memo
De teams hebben hun eerste promo’s (voorstelling nota VT op POC)
en afspraken gecommuniceerd. In de komende maanden worden
groepen samengesteld en programma’s uitgewerkt. Effectieve start
is gepland vanaf sept.’18. Als memo hebben we een reeks
aandachtspunten opgetekend:
“Het is een doel op zich om vorming te organiseren voor deze
groepen, maar we moeten ervan leren door te exploreren. Opletten
dat we niet al te veel verwachtingen scheppen. We moeten uitgaan
van de leervragen die van de militanten zelf komen.”
Een van de tussenkomsten op de bijeenkomst van de vormers. Sluit
aan bij ‘innoverend werken van onderuit’, een van de perspectieven
die organisaties verbinden met hun omgeving: de gebruikers.
Deelnemers, leden, cursisten, activisten. “Echte connectie met deze
mensen betekent dat er een voedende interactie bestaat met een
wederkerige verantwoordelijkheid en sturingskracht. […]
Deelnemers veranderen zelf en ze veranderen de praktijk omdat ze
er deel van uitmaken. Ze zijn voor de organisatie dus veel meer dan
informanten. Ze zijn mede-eigenaars, dragers, uitdagers,
vormgevers, doeners, participanten. […] Voor vormingsinstellingen
kan het ook betekenen dat ze vernieuwende leertrajecten bedenken
en ontwikkelen in nauwe en wederkerige interactie met deelnemers
of toekomstige deelnemers. […] Ze evolueren van ‘aanbodgericht
werken’ naar ‘samen van onderuit ontwikkelen’. “ 11
Van een zelfde orde is de bekommernis van het Teamco:
Het mag geen kopie worden van een aanbodlogica in klassieke
setting. We moeten het echt vraaggestuurd maken.”
De (verspreide) werknemers om wie het gaat hebben de expertise,
zij zijn de ervaringsdeskundigen. Communicatie is ‘het delen van
ervaring totdat het gemeenschappelijk bezit wordt’, zegt Dewey.
Participatie is het centrale mechanisme in het gezamenlijk
begrijpen. Volgens hem kan er alleen sprake zijn van (echte)
participatie, als alle deelnemers kennis hebben van het
gemeenschappelijk doel en daar een reëel belang in hebben.

11
Gie Van den Eeckhaut, Verstaan; Maatschappelijk innoveren vanuit sociaal-cultureel
perspectief, Brussel, Socius 2014.
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“Wie een praktijk als complex beschouwt, gaat ervan uit dat die
weinig of niet voorspelbaar is” lezen we in de ‘Handleiding
impactgericht werken’ 12 van het onderzoeksproject Diegem
(Diversiteit en Gemeenschapsvorming). Bij de uitdagingen vinden
we bruikbare tips voor de teams en regiegroep, zoals ‘Je doelen en
interventielogica’s helder expliciteren’. Daar begint het mee. Hoe
duidelijker we onze interventies en de logica erachter omschrijven,
des te vlotter we achteraf de impact kunnen bepalen. De mensen
van Diegem hebben het over een ‘Veranderingstheorie’ (Theory of
Change) die de onderliggende mechanismen en assumpties
articuleren. Wat zijn de verschillende factoren die bij het
veranderingsproces van belang zijn? Hoe willen we ons pilootproject
ontwikkelen? Aan welke verandering willen we bijdragen? Wat zijn
de basisvoorwaarden om die verandering te realiseren? Wat is het
veranderingspad daar naar toe? Welke verandering willen in het oog
houden (meten)? Waarom? Hoe? Wat zijn de assumpties waarop
onze logica is gebouwd en die we moeten aftoetsen?

“Maintenant, tout de suite, heute, gvd” 13. Wij hebben het over ICTtools en faciliteiten van blended leren die verder (SD5) aan bod
komen. Het ligt voor de hand dat het concept/design van de
projecten hiermee aan de slag gaat. Geïntegreerd, toepassingsgericht, op niveau en met de vereiste support. Zijn we klaar voor die
versnelling?
We eindigen met de nota voor het VRC (bijl.4) en een herinnering
aan een hint van BIE : “Misschien moet er worden nagedacht over
onze eigen democratische organisatie als vakbond. Vaak merkt men
dat in vakgroepen de macht van de grote bedrijven nog steeds
speelt, die zijn sterker vertegenwoordigd dan de KMO’s of mensen
uit de verspreide tewerkstelling. Men zal dus moeten nadenken hoe
wij deze mensen beter kunnen laten participeren aan de interne
besluitvorming.”

12
13

http://www.solidariteitdiversiteit.be/toolbox.php
Raymond Van Het Groenewoud, Je veux de l’amour.
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Provinciale jeugdcommisie
Volwassen worden is een project. Jongeren kunnen/moeten keuzes
maken die buiten de vertrouwde patronen vallen 14. Dat toont zich
ook in een individualisering van de verantwoordelijkheid binnen
onze sociale zekerheid (Cantillon, Ghysels en De Wilde, 2009). Korten laaggeschoolde jongeren zetten sneller de stap naar de
arbeidsmarkt, zelfstandig wonen en ouderschap. MacDonnald 15
heeft het over fast-track transitions. In Vlaanderen start een
laaggeschoolde 16 rond de leeftijd van 18,2 jr. aan een eerste job,
een middengeschoolde 17 rond 19,5 jr. (Termote en Van Trier, 2011).
Waarom? Snelheid? Volg een kortdurende opleiding, dan ben je
sneller vrij (onafhankelijk) en kan je een gezin starten? Heeft te
maken met ‘jong-zijn’. Deze jongeren voelen zich minder
comfortabel in schoolmilieus en vrije tijd (Shildrick en MacDonald,
2007). Gevolg: ze zijn een van de meest kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt (VDAB, 2011). Hun toekomst: atypische jobs, minder
zekerheid, meer tijdelijke contracten, en vaak slechter betaald
(Vlaamse Armoedebarometer, 2013). ‘Het precariaat’ van Standing
(2011).

14

M. Du Bois-Reymond, ‘I don’t want to commit myself yet’: young people’s life concepts,
Journal of Youth Studies, 1(1), 63-79, 1998.
15
R. MacDonald, Youth transitions, unemployment and underemployment – Plus ça change,
plus c’est la même chose?, Journal of Sociology, 47(4), 427-444), 2011.
16
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Bemiddeling (VDAB) beschouwt laaggeschoold
als geen diploma of getuigschrift van secundair onderwijs behaald is. Ook werknemers uit de
leertijd en het deeltijds beroepssecundair onderwijs worden als laaggeschoold beschouwd.
17
VDAB beschouwt middengeschoold als er een diploma of getuigschrift van secundair
onderwijs behaald is.

AWV Voortgangsrapport 2017-’20 │ 16

Ambassadeurs gevraagd? Het zijn vnl. bedieners van machines en
installaties, assembleurs, reparatie van auto’s e.a. beroepsgroepen
die slecht scoren. De gasten ervaren dit zelf, het risico om aan de
kant geschoven te worden; zie de bevraging European Working
Conditions Survey (EWCS). Zoals de rest van de wereld staat
Vlaanderen voor een nieuwe technologische revolutie, de transitie
naar een digitale samenleving (SERV, 2017). Wat is de toekomst van
de (maak)industrie? In volume jobs en jobinhoud? Wat zijn vereiste
vaardigheden? Wat is er nodig aan sociaal kapitaal 18? In de Europese
enquête ‘Generation What’ (2016) geeft een grote groep jongeren
aan dat de school hen niet genoeg voorbereidt op de arbeidsmarkt.
De Vlaamse Jeugdraad (h)erkent een duidelijke rol: ‘Vakbonden
hebben de geknipte expertise om jongeren te informeren over hun
rechten en plichten op de arbeidsmarkt’ 19.
Genre ‘Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst, jouw loon,
werkloosheid, overuren, werk/gezin, veiligheid?, druk dan één …’
Jonge militanten zijn inderdaad wegwijzers in de wereld van werk en
omstreken. Jobstudenten, stagiairs, deeltijdsen e.a. in de
onderneming hebben zeer specifieke vragen.
Eén adres: de jeugdcommissie van Rerum Novarum vzw. Bereikt
54% van de jonge ACV werknemersvertegenwoordigers, 117
inschrijvingen op 215 potentials. Dat stemvolume 20 is verpletterend.
Voor een drieledige rol: informeren, adviseren en
vertegenwoordigen (het ambassadeurschap). De doelgroep is
overwegend laag- en middengeschoold.

Agenda: een co-werking in de onderneming.
Jonge militanten hebben een ‘vrijplaats’ nodig. Volgend werkjaar hebben
we nog drie reguliere groepen jeugd in de voortgezette vorming. Parallel
gaan we experimenteren met acht vormingsdagen voor nieuwe JM’s (jonge
kzm). De call gebeurt i.s.m. BIE en V&D, zo krijgen we kritische massa.
De formule: we gaan acht keer op locatie, groepen van max.15 pers. buiten
de arbeidstijd samenbrengen. Agenda: peilen naar verwachtingen, ideeën
en voorstellen die de co-werking in de onderneming versterken. Voor een
frisse kijk op ‘vakbondswerk’.”

18
Savage M. et al., A New Model of Social Class? Findings from the BBC’s Great British Class
Survey Experiment, Sage Journals, Volume: 47 issue: 2, pages(s) 219-250, 2013.
19
Vlaamse Jeugdraad, Advies: Toegang Tot Werk, 2017; Geraadpleegd via
https://vlaamsejeugdraad.be/sites/default/files/nieuws/1702__advies_toegang_tot_werk.pdf
20
Reken ca. 21.485 jonge arbeiders in de ruime metaal- en textielsectoren (2017). Het
Ambassadeurschap is dus een kwestie van 0,01000698 bezetting.

AWV Voortgangsrapport 2017-’20 │ 17

Deelnames basisvorming ondernemingsmilitanten naar leeftijd

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

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%

Risico op arbeidsongevallen is niet voor iedereen gelijk

21

2017
14%
26%
31%
27%
1%
100%

2017
2181
4220
4983
4375
227
15986

21

Dia uit de presentatie Risico en preventie, comité, Handleiding basisvorming jaar2.
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3. Leerprocessen
Daarop investeren we, voor meer witruimte. De voorwaarde en
consequentie van zeggenschap is dat militanten/vrijwilligers
eigenaars/regisseurs worden van hun eigen leerproces. Hun vragen
en problemen zijn het vertrekpunt. Vandaar flexibiliseren en
differentiëren (OD7), ervaringsgericht leren en begeleiden (OD8) en
sociaal leren in verbinding (OD9). Alles samen impliceert dat veel
nieuwsgierigheid, verwondering en verbazing. ‘Wat is dit?’ ‘Wat is
dat?’ Zonder de dingen te zien als vaste gezichtspunten of als
vooroordeel, gewoon vragen: ‘Wat is het?’

In vorig rapport hadden we het over ‘de nieuwe keuken’, onze
inspiratiebronnen binnen en buiten de Ateliers, en ons leertraject
met prof. emeritus Danny Wildemeersch (R1617,32). We
illustreerden het nieuw concept van de basisvorming, onze manier
van werken – inclusief, verbindend, inhoudelijk én relationeel,
evenals onze keuze voor mixgroepen, variërende settings,
perspectiefwissels en hun interactiewaarde (id.,4-9). We toonden de
processen Syndicaal Nederlands voor anderstaligen en E-cultureel
leren met dot.comma, ons specifiek register, door de bril van
deelnemers, begeleiders en wetenschappers (id.,12-17). En voor
actief burgerschap gingen we wegwijs door een Dossiersessie
Anders Werken (id.,21-24).
Hierna rapporteren we de werking van 2017, en geven we onze
aandachtspunten voor 2018 en de volgende jaren.

Aandacht
“Het begint met het uitwerpen van een groot net om gegevens te
verzamelen, die vervolgens worden geordend – de ‘openheid’ die
George Saunders beschrijft. Daarna zoekt men patronen in deze
verzameling van data.” 22 Een procedé dat we hier naar de hand
zetten.

22

Christian Madsbjerg, Filosofie in een tijd van big data, Utrecht, Uitgeverij Ten Have, 2017.
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Figuur van de leerprocessen

Aandacht … ‘Miljoenen dingen van de orde buiten mij zijn aanwezig
in mijn zintuigen, maar dringen nooit echt door tot mijn ervaring.
Waarom? Omdat ze niet belangrijk voor me zijn. Mijn ervaring is
datgene waar ik voor gekozen heb om aandacht te geven.’
Hoe kunnen we de verbinding met de wereld aangaan? Wat maakt
dat we actieve burgers worden door onrecht aan de agenda te
zetten? Kwesties die als onrechtvaardig, onverantwoord en
discriminerend worden ervaren. Dikwijls zijn interventies van
professionals cruciaal om kwesties bespreekbaar te maken en hier
een publiek voor in het leven te roepen. In navolging van Biesta
(2006) maken we op het individuele niveau onderscheid tussen drie
leerprocessen: kwalificeren, socialiseren en subjectiveren.
Kwalificeren: het verwerven van kennis, vaardigheden, waarden en
houdingen. Socialiseren: de manier waarop we deel worden van
bestaande tradities en praktijken, van manieren van doen en
manieren van zijn. Subjectiveren: posities en gangbare manieren van
handelen in vraag stellen. Gaat over emancipatie en vrijheid en over
de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat.
Als ‘hefboom voor maatschappelijke verandering’? Is dat de
gedroomde figuur van ‘sociaal-veranderaar’ (social-change driven)
die we kennen van Cockx 23? Ons ideaal van de ervaren ACV-militant
in de voortgezette vorming, van de actieve vrijwilliger voor
beweging.net? Het visitekaartje is eerder groot en dus op de
volgende blz. te vinden.

23
Frank Cockx, Hanne Bastiaensen, De betekenis van sociaal-culturele praktijken; Resultaten
van een belevingsonderzoek bij participanten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk,
Brussel, Socius 2010. Nu we de ruimte hebben: andere figuren van betekenisgeving zijn de
‘passant’ (utility- of curiosity-driven), de ‘binnenbloeier’ (empowerment-driven) en de
‘buitenbloeier’ (community-driven).
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Visitekaart van de ‘sociaal-veranderaar’

Punten van aandacht die we meenemen: 1) “Het praten, denken en
handelen in relatie tot de sociaal-culturele methodiek is in de eerste
plaats een aangelegenheid van professionals en niet van
deelnemers.”; 2) “Professionelen in eender welke praktijk die te
maken heeft met leer-, vormings- of veranderingsprocessen,
brengen het individueel betekenisverleningsperspectief best mee in
rekening”.
Bij deze, twee aangelegenheden van de professionals:

Nieuwe tekening van de basisvorming (mix1)
Herinner het opzet: een meer geïntegreerde vorming ontwikkelen
op competenties en rolondersteuning, de mix-lijn van transitie: 1)
we ondersteunen de militant (m/v/x) als hefboom voor
maatschappelijke verandering; 2) we erkennen ieders engagement
en springen bij op wat iemand/groep nodig heeft en motiveert; en
3) we faciliteren interessante leerplaatsen (productieve settings en
netwerken) die perspectief geven voor sociaal leren, praktisch en
ervaringsgericht.

Samenstelling van leergroepen (mix2)
Definieerden we als een belangrijke kwestie en vraagstelling voor
alle initiatiefnemers/aanbieders van syndicale vorming, basis en
voortgezet (SD2, SD3). Hier willen we diversiteit exploreren als een
kwaliteit en bonus van sociaal leren. Voor het delen van kennis en
expertise, voor het ontwikkelen van flexibiliteit en
aanpassingsvermogen, voor het oefenen van communicatieve
vaardigheden,… Of we dit effectief ter harte nemen is een punt van
follow-up en verantwoording.

AWV Voortgangsrapport 2017-’20 │ 21

Praktijken, verhalen en resultaten
Willkommen! And bienvenue! Welcome! 24

Fremder, étranger, stranger
Glücklich zu sehen
Je suis enchanté
Happy to see you
Bleibe, reste, stay

Screenshot website

24

Uit de songtekst van Joel Grey, musical Cabaret.
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G-facts! Fotoliefhebber? Fan van Eva Mouton of gewoon een
straffe madam? Huishoudhelpster bij Familiehulp? ACV-lid of
militant? Heeft u vrienden zonder auto? Waar bent u tegen? Gender
heeft misschien geen geslacht, maar met sociale verwachtingen en
vooroordelen worden we allemaal geconfronteerd … de ene
misschien al wat meer dan de andere. Met G-facts wil ACV Limburg
op een andere manier naar gender kijken.
“ACV Voeding & Diensten zet zich voortdurend in om de
arbeidsvoorwaarden en het welzijn op het werk te verbeteren. Uit
verschillende getuigenissen van werkneemsters uit de
dienstencheques, de schoonmaak, kamermeisjes in hotels en uit de
gezinshulp blijkt dat sommigen onder hen geconfronteerd worden
met geweld op vrouwen …” Daarom lanceerden ze een grote
enquête. Blijkbaar willen ze de resultaten meenemen in de discussie
met de regering en de werkgevers om deze realiteit te voorkomen
en te bestrijden. Kunnen zij dat?
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Die Samenwerker kennen we van de militantenvorming, over
vooroordelen en stereotypen, die speciale IQ test ... Binnenkort is er
een workshop waar ze dat verhaal nog eens overdoet.
Vorming?
Script Diversiteit, handleiding basisvorming jaar 2. (screenshots!)

We zijn in de buurt, dat ging over ‘de ideale werknemer’ in het
personeelsbeleid,… Kijk bij mandaat ondernemingsraad

Iets verder, ja

Dit zijn de groepswerken. Ga naar bijlagen
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Nog verder, die sollicitatietest …

Het was na de cultuurdriehoek van Hofstede en de cultuurbril (de 3
O’s), ouders, onderwijs, omgeving. We hadden het al over
discriminatie, na die film, dat experiment met die schoolkinderen,
Brown eyes, blue eyes? The Eye of the Storm?
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Hier zijn de notities die we zochten: het was een test van Piet
Vroon, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Utrecht.
Verschillende van zijn collega’s hebben de test gedaan, de
resultaten waren bedroevend. Was ook zijn punt: dat de testjes die
vaak bij sollicitaties gebruikt worden niet objectief zijn, dat ze niet
testen wat je IQ is maar hoe goed je de cultuur kent waarin de
testjes zijn opgesteld.
Wat ons brengt bij het concept en de drives van leerprocessen.

Flexibel en gedifferentieerd?
Een event als G-facts, een open kunstavond in de foyer met
workshops naar keuze is een aantrekkelijk treffen voor de Vijf
dimensies 25. Als belevingsruimte met foto’s, cartoons en live
muziek, én als leerrijke omgeving. Zie de vier dimensies van LLL: tijd,
inhoud, omgeving en actor (Kans 4 in ons beleidsplan, 34). Zie de
drie levensdomeinen, vrije tijd, gezin en arbeid die letterlijk
geafficheerd worden. Het sociaal netwerk is anders dan het
cursorisch werk. Allicht is de drempel lager en zijn er meer
opstapmogelijkheden voor een breder publiek. Als we denken in
termen van persoonlijke motieven, zal het bevredigen van
nieuwsgierigheid, een specifieke interesse, aannemelijk resultaat
geven.
Het pallet van de militantenvorming is breed, met vele dimensies.
Ook sociaal leren. Ontdekken is een kwestie van tijd en impact.
Vrijwilligers/militanten die een bijdrage leveren voor de groep
(collega’s, afdeling, kern) waarin ze terechtkomen, en anderen die
een bijdrage leveren voor wie niet tot de groep behoort. Hun
actieradius gaat verder dan ‘de bende van gelijkgezinden of de
buurt’. Initiatieven zoals G-facts kunnen dit zichtbaar maken en de
relevantie van syndicaal werk/engagement versterken. Zoals de
maatschappelijke kwestie van Voeding & Diensten, de concrete rol
van OR/comité en vakbondsafgevaardigden in het dagelijkse leven
van een onderneming, hun samenwerking met preventieadviseursarbeidsgeneesheren, Samenwerkers en diensten zoals Idewe, het
belang van een IAO. Dit zijn de guts van ‘verbonden organisaties’ die
trillingen 26 registreren en er betekenis aan geven. Ze maken ruimte
om er uitdrukkelijk mee bezig te zijn.

25

Zie Baert & Ketelslegers (2002), over de vijf dimensies van mens-zijn (bestaansdimensies):
als cognitieve kennisverwerker en rationele onderzoeker, als handelingsgerichte en vaardige
actor, als zin- en waardenzoeker, als communicatieve en actief luisterende mens, als
levenskrachtige en creatieve explorator.
26
Zie de GPS satellite in de figuur van leerprocessen.
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Bij het scrollen door de ‘handleiding basisvorming jaar 2’ hebben we
het ‘differentiëren’ met screenshots in beeld gezet, zij het
exemplarisch voor het thema diversiteit. Differentiëren gaat over
bewust en planmatig kiezen voor de beste leerkansen voor elke
deelnemer. We houden rekening met de verschillende
achtergronden en situaties waarin militanten actief zijn. Kandidaten
zonder mandaat (kzm) bv. hebben weinig aan de modules OR en
comité als ze die ervaring en praktijken missen. Het belang van
communicatie en Nederlands op de werkvloer is eerder een
verdiepingsdoel. Op een uurtje gaan we geen taalprobleem
oplossen. We kunnen wel een aanzet geven om er over na te
denken, en evt. het gesprek erover (terug) aan te gaan.
Uiteraard differentiëren we op leerstijlen, tempo, werkvormen, met
oefeningen en opdrachten (aanbiedingswijze, instructies). Zie de
revue in het voorbeeld: de kennismaking (ijsbreker), de veilige start
(groeperingsvorm) om in ‘verschillen en gelijkenissen’ te duiken, het
herkennen van stereotypes, vooroordelen en discriminatie, de video
en nabespreking, de ‘denkers’ en de sollicitatietest, de puzzelaars en
observatoren in de tangram oefening, de ABC-gesprekken
(rollenspel) en ‘de invloed van diversiteit op de syndicale werking en
communicatie leren herkennen’. Kolb was erbij. Nog een
bloemlezing uit het werkveld 27:
Herhaling: kruiswoordraadsel, rebussen en puzzelrondes ‘De Slimste
Mens Ter Wereld’ om de thema’s van vorig jaar op te frissen.
Wat heeft dit met #metoo te maken?
Match met Propere comitéhanden: (warm-up) kleef oude en
nieuwe logo’s Gevaarlijke producten op velcro straps, doe hetzelfde
met ‘betekenissen’ en ‘voorbeelden’; (ronde1) match tot het
prikbord goed zit; (ronde2) lees, vertaal en begrijp de etiketten op
lege houders van producten. Eens wat anders dan een
invuloefening.
Pre-teaching? https://nl.surveymonkey.com Enquête over ‘woonwerkverkeer’ via mail @OR-leden: de responsgegevens produceren
de inleiding van de vorming over Mobiliteit een week later. Nu nog
Skype gebruiken en een deel van de files is opgelost.

27

Dank aan Ruben Baes.
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Tijdreizen in ‘een duivelse transitie’: over hoe gewone mensen in
staat zijn buitengewoon geweld te plegen. Het gebeurt gradueel. De
voortgezette vorming Voeding & Diensten Oost-Vlaanderen ging
naar de Dossin kazerne in Mechelen. De lezing, het beeldmateriaal,
de interviews van vroeger en nu, vele vragen kregen er een
antwoord. Kan dit opnieuw gebeuren? “Er zijn meer factoren dan
enkel antisemitisme dat generatie op generatie werd doorgegeven.
Groepsdruk, ongewone situaties, autoriteit, ontkenning van
verantwoordelijkheid, dehumanisering, propaganda, druk van de
nazi-cultuur … zijn factoren die we zeker niet mogen vergeten.”

Flexibiliseren is natuurlijk digitaliseren.

Ervaringsgericht leren en begeleiden
Tijd voor de HEVI-receiver in de figuur van leerprocessen. HEVI 28,
dat is herkennen, erkennen, verkennen en integreren (Hovelynck).
We nemen de ervaring van de deelnemers aan de tangram oefening
(puzzels oplossen) als brug naar deze doelstelling. Competitie en
tijdsdruk als instructiegegevens scherpen hier wel de confrontatie,
maar doen weinig af aan het opzet: de invloed van diversiteit op
communicatie leren herkennen. In de nabespreking vragen we de
observatoren van de twee groepen naar de redenen waarom het
fout/goed liep. Telkens geeft dat de bekende lijstjes voor de
begeleider. Voor de tweede groep observatoren zijn dat de
varianten: actief luisteren en laten uitspreken, puzzelaar 2 herhaalt
wat puzzelaar 1 zegt in eigen bewoordingen, duidelijke afspraken
vooraf (bv. links-rechts), niet geïrriteerd geraken, tussenoplossingen
zien, verduidelijking vragen, kleine stapjes nemen, regelmatig
terugkoppelen,… Wat men noemt: een doorleefd inzicht, de
deelnemers hebben het mee-gemaakt. Het karakter (emoties,
gedrag) is eigen aan geïntegreerd leren. In de volgende oefening
(rollenspel) kunnen ze hun tips toepassen in een syndicaal gesprek.
HEVI. En de leercyclus van Kolb.

28

Zie beleidsplan, 48.
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Ervaringsleren is het leerproces van de lerende. Onze aandacht voor
communicatieve vaardigheden komt tegemoet aan de behoeften
die deelnemers zelf formuleren. Telkens worden ze geïntegreerd
met een van de thema’s, zoals ‘het arbeidsreglement’, ‘opleiding en
vorming’, ‘diversiteit’ of ‘het onthaal in de onderneming’ voor de
module personeelsbeleid.
Tijd voor PSD, de psychosociale dimensie in voortgezette
vorming 29. Aangekondigd als ‘Sociale en Mentale weerbaarheid’,
een tweedaagse voor militanten van METEA (max.25 dln). Geeft 17
groepen over de vijf provincies, onmiddellijk volzet. Geen échte
verrassing. Eerder attendeerden onderzoek en signalen van
vrijwilligers dat ze best wat ondersteuning kunnen gebruiken,
“Strange times, here”. Het dagelijkse syndicale werk en leven in de
onderneming gaat door verschillende stemmingen. In het appél van
de uitnodiging lezen we: “Militanten staan vandaag meer dan ooit
op de eerste rij om negatieve reacties over de vakbond, over de
standpunten van de vakbond en over hun inzet in de vakbond te
incasseren. Daarnaast zoeken werknemers de militanten steeds
meer op voor een diversiteit van problemen, zelfs problemen die
reiken tot in de privésfeer van de werknemers.”
Het werkmateriaal, gemengde gevoelens: 1) vakbondsbashen, “ik
ben de pispaal”; 2) Great expectations (de collega’s met
hulpvragen); 3) En wie zorgt er voor de délégué? Alles behalve de
corebusiness: niet mandaatgericht maar persoonsgericht. In de
cultuurwereld van metaalmannen!? Agenda: maatschappelijke
competenties 30 ontwikkelen. Het programma werd een
samenwerking met Impuls vzw (mentale en sociale weerbaarheid)
en psycholoog Tomas Van Reybrouck (hulpverlening en zelfzorg).
Competenties
•
•
•

•
•
•
•

Ontwikkelen van copingstrategieën om te leren omgaan met apathie
en bashing via ‘verbindende communicatie’
Versterken van de eigen sociale en mentale weerbaarheid via het
proces van betekenisgeving
Ontwikkelen van communicatievaardigheden om het eerste luisterend
oor te bieden bij vragen die zich situeren in de hulpverlening via de
interpunctie methodiek
Leren doorverwijzen met succes
Gebruiken van de sociale kaart
Leren herkennen van verontrustende signalen bij jezelf
Ontwikkelen van technieken van zelfzorg

29

Dank aan Tinne Van Woensel en Johan Verbrugghe.
Zie Christine Zeuner, i.c. Identity competence: The competence aims at increasing selfperception and perception of others. It empowers the individual to understand fundamental
changes of society and their own role within these changes. These can break up traditional
structures of societies, families and working environments. Being obliged to cope with the new
realities, the individual needs to competence to face threatened or disrupt identity and find
ways out to cope with it.” – Workshop ETUI, Brussels 12 December 2017.
30
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Niet bepaald gemakkelijk, die communicatievaardigheden. Gaat
over concreet gedrag, betekenisgeving, emoties bespreekbaar
maken,… Dus ging er veel aandacht naar de setting, de voorwaarden
van een ‘veilige omgeving’: kleine groepen, combiné van
vertrouwde vormer en specifieke begeleider, geen buitenstaanders,
veiligheidscode afspreken,… Het “opsporen” en bewuster helpen
van iemands referentiekaders is een proces van samen zoeken,
aftoetsen, verdiepen, versterken en ondersteunen van
betekenisgeving door de lerende. Het tegenwoordig maken en
vormgeven van wat er in de situatie voorhanden is. Zoals tijdens de
oefeningen ‘Hoe een eerste steunend gesprek voeren?’
Parafraseren, invoegen, toevoegen, ‘benoemen, bedanken,
bevragen’ (BBB) e.a. technieken zijn geen automatismen, dat
spreekt. Idem voor ‘erkenning van het eigen aandeel’ in
miscommunicatie - “een misvorming van de délégué?”: dikwijls
willen we te snel met een oplossing komen. Al is de ‘Lat Laag
Leggen’ (LLL) een mooi alternatief. Ook ‘de interpunctie 31 van de
interacties’ is de oefening waard.
Kortom: ‘flexibel’ zoals we het bedoelen: vertrekken van de
concrete behoeften en wat er leeft, en de inhoud los laten. Het
tegenwoordig maken … ervaring, reflectie, ondersteuning 32.
Hiermee gaan we naar de kern van onze missie – de hefboomfunctie
van vrijwilligers/militanten – en de civiele opdracht van de
organisatie.

Stemmen van deelnemers

31
Interpunctie is het interpreteren van interacties in termen van oorzaak en gevolg. De zender
en ontvanger interpreteren hun eigen gedrag als een reactie op dat van de ander.
32
Zie de leercyclus van Kolb.
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Sociaal leren in verbinding

Vorige week had ik een groep militanten bij me, we waren van het ene
onderwerp in het andere verzeild geraakt, het was rond vergaderen, en
de voorbereiding. We kwamen uit bij een good practice i.v.m. roken op
het werk. In een bedrijf is men bezig met een heel beleid errond en loopt
de samenwerking met de werkgever heel goed. Ze hebben een rondvraag
gedaan bij de personeelsleden wat ze wilden, alsook via de acv secretaris
werden ze in contact gebracht met andere bedrijven waar ze de voordelen
en nadelen van hun rookbeleid konden inzien. Een ander bedrijf, waarbij
het de eerste keer is dat de vakbonden verkozen zijn, zaten met een
probleem. Ze hadden het gevoel dat het vakbondswerk heel zwaar is en dat
hun werknemers hen niet steunden, o.a. in het rookbeleid. De werkgever
neemt hun bestaande rookruimte af en ze moeten buiten gaan roken. Hij
zei hen: “als je een beter voorstel hebt, laat maar weten”. Nu die twee
militanten zijn nieuw, en voelden zich alleen staan. Door het verhaal van de
andere werknemer hebben die zin gekregen om nu een voorstel uit te
werken. Ze hebben de contactgegevens met de andere militant gedeeld en
die zal hen al zijn documenten bezorgen. En nu zullen ze het gevoel hebben
volgens mij dat ze een stapje vooruit kunnen, gesteund door de andere
militanten. Het doet deugd dit te zien, vorming is vooraleer … leren van

elkaar !!!’
Militanten groeien in/door hun betrokkenheid bij de organisatie.
Leren wordt toegeschreven aan het interne sociale netwerk. Door
hun vrijwilligerswerk worden militanten gestimuleerd de eigen
ervaring met het syndicaal werk in de onderneming in te zetten voor
anderen en voor zichzelf. Militanten leren in de eerste plaats om
beter te worden in wat ze doen.

Doing things better
Wij begeleiden en faciliteren dat in ateliers: een open structuur
waarin er ruimte is om elkaar te ontmoeten, een netwerk van
sociale contacten. We delen er kennis en ervaring, het wel van
communicatievaardigheden, probleemoplossend vermogen,
vertrouwen en nieuwsgierigheid. Heterogeniteit in organisatie zorgt
ervoor dat we nieuwe, onbekende kennis kunnen bereiken.
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Er is het ‘persoonlijk leren’ waarbij militanten van elkaar leren en
waarin ze een voorbeeldrol hebben voor elkaar; en er zijn de
mogelijkheden zich ‘professioneel’ te ontwikkelen: omdat ze nieuwe
kennis en vaardigheden opdoen, en de ‘kneepjes van militant-zijn’
(van elkaar) leren en zich ontwikkelen tot ‘experts’.

In de basisvorming CPB leren ze de welzijnswet kennen, en de basis van
een preventiebeleid. In kleine groep gaan ze aan de slag met een
case/werksituatie, KB-geconnecteerd’. In plenum presenteren ze hun plan
van aanpak, de groep vult aan en geeft suggesties. Patrick (Renewi NV) is
geboeid door het KB geluid. Chauffeurs van de vrachtwagens blijven klagen
over geluidsoverlast in de cabines. De firma heeft de banden gewisseld.
Tijdens een vervolgtraject vertelt Patrick over de comitévergadering en de
voorbereiding, hij had om een risicoanalyse gevraagd. Een externe dienst
deed de metingen, en met de arbeidsgeneesheer bekeek hij de
gezondheidsrisico’s van blootstelling. De grenswaarden werden niet
gerespecteerd. Resultaat: het oude (en duurdere) type banden is opnieuw
in gebruik. Winst aan comfort en gezondheid.
Militanten delen hun ervaringen over preventiemaatregelen. Ook de
ergonomische snufjes op de werkvloer. Langdurig staan is algemeen
verspreid in industriële werkplekken. Jeroen (Smurfit Kappa NV) heeft de
aandacht wanneer hij vertelt hoe de preventieadviseur de nieuwe stamat
introduceerde. Een mogelijke oplossing om vermoeidheid of pijn aan de
rug en benen te verlichten. Voordeel: meer comfort, minder ongemak en
vermoeidheid.
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Eraut (2004) heeft het over ‘a combination of thrying things out and
talking to other people’: leren door te doen en leren dat plaatsvindt
in contact met anderen. Interpersoonlijk leren, in interactie, is voor
hem de primaire vorm. Hij onderscheidt leren van peers, van
meerderen en van externe contacten.

Voor een aantal deelnemers was dat een voldoende appél om ze uit te
nodigen voor verdere actie in de onderneming. Eén van de inrijpoorten
voor diversiteitsbeleid. De transportfirma Essers o.a. geeft positief gevolg’.
Bij informeel leren via netwerken
staat leren door interactie met
anderen centraal, waarbij militanten,
vrijwilligers, medewerkers elkaar
actief opzoeken wanneer ze elkaars
kennis en ervaring nodig hebben (de
Laat & Simons, 2002). Een motief om
andere mensen uit het sociale
netwerk bij een leervraag te
betrekken, is dat men niet altijd in
staat is alle benodigde kennis en
vaardigheden zelf op te doen. In
plaats daarvan put men uit de
ervaring van anderen. Als het niet
haalbaar is alles persoonlijk te
ervaren, is het belangrijker dat men
weet wie wat weet, en hoe deze is te
bereiken (de Laat, 2008).

In de vorming betrekken we heel wat specialisten, gastsprekers,
spilfiguren uit diverse branches en sectoren, veiligheid, arbeid,
diversiteit, sociale fondsen, eerste en tweedelijnsdiensten, diensten
van de overheid, controlediensten, rechtshulp, opbouwwerk,
sociaal-cultureel werk, en verwijzen we naar sites en
gespecialiseerde hulpbronnen voor wie meer wil weten. Gezichten
worden effectieve contacten. Tacit knowledge is kennis die
langzaam verweven raakt met dagelijkse routines en daardoor direct
in te zetten. Die opbrengst ontstaat geleidelijk, dusdanig dat
vrijwilligers hun ontwikkeling vaak niet herkennen of als
vanzelfsprekend zien.
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Hoe verder? Memo
Praktijkverhalen courageren, er gebeuren mooie dingen. Sociaal
leren is hot! Het voordeel van een rapport is dat er verhalen komen
die we kunnen delen. Betekenisgeving! Herkenning. Erkenning.
HEVI?
Feit is dat de ‘witruimte’ in leerprocessen veld wint, dat vormers en
militanten aan de slag gaan met wat er in de situatie en de groep
voorhanden is. Praktijken die een nieuwsgierigheid oproepen over
het samenleven en die ook de mogelijkheid in zich dragen om ‘de
gang van zaken’ te onderbreken. De ervaring dat vragen over
solidariteit, (on)rechtvaardigheid, democratie, enz. geen kant-enklare antwoorden opleveren maar desalniettemin gesteld en
beantwoord moeten worden. Wat stimulerend werkt voor een
collectieve betrokkenheid op kwesties die zich in het hier en nu van
het samenleven (de groep, de context van bedrijven, de buurt en
ruimer) stellen.
Het verhaal over de PSD in de vorming van METEA illustreert de
flexibiliteit in organisatie (voorwaardenscheppend), wanneer
militanten regisseur worden van hun eigen leerproces. Hun vragen
en problemen werden als vertrekpunt genomen.
Idem voor de souplesse van G-facts dat een verhaal maakt met
verschillende dimensies (tijd, inhoud, omgeving en actor), schakelt
naar maatschappelijke relevantie (#metoo en Internationale
Vrouwendag) en nieuwe verbindingen creëert. Ook de
‘Passant’/meerwaardezoekers, binnenbloeiers en buitenbloeiers
hebben er iets te leren.
Uren basisvorming naar domein / rol

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

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

2013
11%
50%
3%
18%
18%
0%
8148
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2014
23%
54%
3%
6%
14%
0%
6580

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

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

2017
18%
51%
7%
17%
6%
0%
100%

2017
1084
3048
437
1029
372
0
5970

4. De transfer van leren
Daar werken we aan, handelingsgericht. Leren is een continu
proces om effectief te zijn. Transfer/transformatie is een gedeelde
opdracht (OD10), een ontwikkeling die we met gerichte
leermethoden e.a. kunnen ondersteunen (OD11). Communicatie is
een sleutelwoord.

Door te praten over hoe we kijken kunnen we een ander met onze eigen
blik laten kijken. Verbeeldingskracht.

Verschillende perspectieven
In ons beleidsplan hebben we het over NWT, ‘De Negen Werken aan
Transfer’; de matrix: ‘voor, tijdens en na de vorming’ x ‘vormer,
vrijwilliger, organisatie’. Verschillende perspectieven. Ook het begrip
transfer krijgt verschillende ladingen. In traditionele zin: het
gebruiken en toepassen van reeds geleerde kennis en werkwijzen
(reproductieve transfer); en meer dynamisch, die van
‘transformatie’: het exploreren van het geleerde (productieve
transfer).

Interne gegevensanalyse, 2015
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Praktijken, verhalen en resultaten
Alles kan beter, zelfs het goede. We nemen de figuur van de interne
gegevensanalyse drie jaar geleden als nulmeting. Herinner, het
resultaat van waarderend onderzoek (aspiraties), focusgesprekken
en inputsessies (gewenste resultaten). Hier gereduceerd tot een
display, we herkennen de symbolen S, Z, A en R en de perspectieven
(vrijwilliger, vormer, organisatie).

Waar zijn we?
Een gedeelde opdracht?
Communicatie is het delen van ervaring tot het gemeenschappelijk
bezit wordt:
•

Een workshop/training Transfer van de vormers (nov’16) was een
eerste aanzet als forum voor goede praktijken, we hebben de brief
naar onszelf inderdaad ontvangen.

•

Het concept van de basisvorming voor militanten - handleiding,
inhoud, methodiek en bijlagen - nieuwe stijl (jr.1 en 2) beantwoordt
aan de methodische scriptvereisten van het plan: maatschappelijk
relevant, geconcipieerd voor actieve communicatie, sociaal en
ervaringsgericht leren, integraal, differentiatie, praktisch,
toepassingsgericht en digitaal.

•

Het principe van 1 vormer/groep als vaste begeleider/coach is
verworven. Deelnemers kunnen de ruimte gebruiken.

•

Kandidaten zonder mandaat (kzm) hebben een volwaardig eigen
programma en traject. Wanneer ze een effectief mandaat opnemen,
schakelen ze naar de resp. modules OR/comité.

•

Ook de publieksvernieuwing krijgt aandacht. (zie SD2).

Uiteraard blijven we alert kijken naar barrières/belemmeringen die
transfer in de weg staan. Het display blijft rood lichten voor z1 en z7.
“Eerder structureel”, is de diagnose. Ernstig of relatief? Een kwestie
van tijd? Tijd in elke betekenis? Wie eerst komt eerst maalt? Wat is
het koppel? Money? Precair? De tand des tijds?
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Transfergerichte leermethoden?
In dit rapport hebben we een reeks toepassingen geïllustreerd, op
diverse terreinen. Ook in het vorige (R1617) hadden we het erover,
al was dat zonder het frame ‘transfer’. Bij deze:
Neem het perspectief van de vrijwilliger, en het element
‘bekrachtiging’:
•

Bij de start van de basisvorming: ‘Aan welke communicatievaardigheden gaan we werken?’ Deelnemers bepalen zelf 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. Zie de settings voor de groepswerken, het fijne
weefsel van de soft skills. (R1617,5)

•

Zie de maatzorg van Syndicaal Nederlands voor anderstaligen: ‘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 bij
taalfouten.’ (R1617,15)

•

Zie E-cultureel leren met dot.comma: “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. […] 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 het internet en dan check ik bij Carl of
het correct is. Ik stuur ook mails om makkelijk te communiceren.”
(R1617,17)

Hoe verder? Memo
Datamining bij METEA
Staat gepland voor dit jaar, een robuust dataminingsproject. Het wil
de spreiding en billijke verdeling van deelnemersprofielen
onderzoeken, en het effectief bereik afzetten tegenover het
potentieel van de sectoren. Belangrijk voor verschillende
doelstellingen: het recht op juiste vorming (SD2), de mix
samenstelling van leergroepen (SD3), én het voorwerk in de
transfer-matrix (SD4), evt. barrières in de organisatie identificeren:
bv. heeft de secretaris geen/onvoldoende zicht op de militanten die
vorming volgen? Zie het rode licht van z7.
Waarderend schakelen we nu naar een ‘debriefing’ van BIE en
reflecties.
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Debriefing, ‘Verslagboek syndicale realisaties’
Auteur: Vormingsdienst Laborem Exercens, BIE
Ankerpunt: ‘Themavorming onderneming in verandering’, jaar 3
‘Hoe syndicale realisaties zichtbaar maken’ is een programmadeel (dag4) in
de vormingsweek
Doelgroep: Actieve militanten met een effectief/plaatsvervangend
mandaat OR/comité/SD
Begeleiding: Leen Desopper
Doelstelling: ‘Het werk dat je als syndicale ploeg verricht, kenbaar maken
bij de achterban’.
Mee te brengen materiaal: ‘Voorbeelden uit eigen onderneming van hoe
men syndicale realisaties zichtbaar maakt (bv. nieuwsbrieven, pamflet,…)

Het verslagboek (27p.) valoriseert het syndicaal werk van militanten
in de onderneming, bundelt ideeën, voorstellen, vragen en
bekommernissen, en is een referentie voor alle geadresseerden:
collega’s, militanten, secretarissen en beleidsmensen van de
centrale.

Inhoud van het document (afgelijnd tot dag4):
Quotes: een selectie antwoorden op de vraag: ‘Wat hebben jullie de
afgelopen vier jaar kunnen realiseren binnen jullie bedrijf?’
Waarom ‘syndicale realisaties zichtbaar maken’?
Wat is dat eigenlijk, een ‘realisatie’?
Succesfactoren en moeilijkheden
Soorten realisaties
Wat ons vooral bijbleef
Dankjewel

Opzet? Wat was de ambitie?
Waarom ‘syndicale realisaties zichtbaar maken’?
“Voorbereiding van de (eerste) sociale verkiezingen binnen de sector. Het
onderwerp ‘campagne voeren’ kwam spontaan aan bod; met de nodige
zenuwachtigheid: veel militanten stonden weigerachtig tegenover het
‘stoefen’ met resultaten ... Terwijl het bekendmaken van syndicale
realisaties een grote meerwaarde betekent …“

Als interventielogica (invloedsfeer) lezen we:

“Enerzijds de bewustwording bij militanten over hun eigen syndicale werk
en realisaties, anderzijds het zichtbaar maken van deze realisaties
tegenover de achterban.”
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Wat zijn de effecten? Wat doe je als professional?
“Zoals vaak hebben we onze ideeën wat moeten bijsturen tijdens de
looptijd van de cursus. We zijn regelmatig niet tot het tweede deel geraakt.
De bewustwording … had voor sommigen al redelijk wat voeten in de
aarde. […] “Dat dit zeker niet altijd de ‘grote’ dingen moeten zijn, had voor
sommigen wat tijd nodig om te bezinken, en riep af en toe ook wel wat
weerstand op.” […] “We hebben deze discussies ook gewoon laten
gebeuren, iets wat onze deelnemers enorm apprecieerden.”

Wat volgt is een verhaal van sociaal leren. Happy end?

Reflecties en Memo
Een debriefing valoriseert inzet, stimuleert reflectie en bekrachtigt
of versterkt het geleerde. Voor de vormers, de deelnemers, de
secretarissen, het beleid, enz.
Het gevoel hebben dat het ‘de moeite loont’ om te ‘doen’ heeft
aanmoediging en oefenruimte nodig. De criteria voor ‘syndicale
realisaties’ (én transfer) werden door de deelnemers zelf
uitgewerkt. In de ‘aftiteling’ lezen we dat de resultaten (sterktezwakteanalyse communicatiekanalen) een nieuwe themavorming
inspireert.
Andere vragen die we ons kunnen stellen: wat leert de discussie
over waarden en normen, de ‘bescheiden’ cultuur van een ACVmilitant, onze PR die ‘natuurlijker’ verloopt? Zoals een militant die
aan het eind van de cursus bedenkt dat ‘twee ontslagen
tegenhouden’ ook een reden van fierheid kan zijn. Hoe omgaan met
frustratiegevoelens, militanten (ancièns?) die problemen hebben
met ‘de brandstof’, de nieuwe relaties met de achterban, de
appreciatie die men vandaag dubbel bij de organisatie zoekt?
Gedachten flitsen naar de ‘dikke data’ van Madsbjerg 33, data die niet
alleen de feiten, maar ook de context van de feiten omvatten. “De
context bepaalt wat we passend en relevant vinden”.
Hier brengen we het in relatie met toekomstige uitdagingen. Meer
kwalitatief beschrijven wat we precies doen. Soms zijn een praktijk
en zijn effecten vooral retrospectief te begrijpen en kunnen ze
volgende initiatieven inspireren. In een volgende editie wordt dat:
Wat is onze maatschappelijke meerwaarde? Nadenken over hoe we
van betekenis kunnen zijn, en dat documenteren.
Een tweede kanttekening verbinden we aan de klassieke opvatting
van transfer, de reproductieve: deelnemers profiteren van wat ze
hebben geleerd als ze (relatief) nieuwe taken moeten oplossen.
Deze opvatting is weliswaar klassiek, maar als we denken aan de
vooropleiding van vele militanten, zeker niet zonder betekenis.

33

Christian Madsbjerg, Filosofie in een tijd van big data, Utrecht, Uitgeverij Ten Have, 2017.
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De ervaring in de praktijk leert namelijk dat juist deze mensen, korten laaggeschoolden, veel moeite hebben met het zien van relaties
(overeenkomsten en verschillen) in taken, contexten en aanpakken.
Dat proces is als volgt samen te vatten:
Naarmate we beter kunnen reflecteren op ons handelen, zijn we beter in
staat tot transfer;
Naarmate we beter in staat zijn tot transfer, kunnen we wat we leren beter
toepassen en gebruiken;

Dat laatste is een belangrijke opdracht in onze missie: doen durven,
durven doen.
Deelnames militantenvorming naar hoogste diploma
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Top 10 meest risicovolle sectoren naar frequentiegraad in 2014
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De kans dat iemand slachtoffer wordt van een ernstig ongeval is sterk afhankelijk van de
sector waar hij/zij werkt. Dia uit de presentatie Risico en preventie, comité, Handleiding
basisvorming jaar2.
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5. Digitale inclusie
Daar werken we aan. Met initiaties, toepassingen, modules en
hulpmiddelen die essentiële KVA’s ontwikkelen, die
mediageletterdheid versterken (OD12), syndicaal werk faciliteren
(OD13) als de voordelen van e-leren open stellen (OD14) voor
vrijwilligers en diverse publieken van werknemers/volwassenen.

Project Blended Learning
Waarom, wat en hoe? Wij willen het syndicaal werk van vrijwilligers
ondersteunen, o.a. in hun rol als dienstverlener. Heel wat vragen
van collega’s gaan over sociale wetgeving. In de basisvorming voor
lokale groepen zit er wel een pakket, maar niet iedereen heeft de
mogelijkheid om die te volgen. Om diverse redenen: tijdgebrek,
bereikbaarheid, enz. Eerder werd een schriftelijke cursus afgevoerd
wegens “niet efficiënt” en “te zwaar”. We leven in een
kennismaatschappij met veel informatiestromen en snelle
technologie. Vandaar Blended Learning: de combinatie van online
leeractiviteiten (op afstand) afgewisseld met face-to-face
leeractiviteiten. 35 Een aanvulling die het leren wil verbeteren, en de
mogelijkheden daartoe meer toegankelijk en flexibel maakt. Hoe we
die verhouding online/face-to-face zien ligt nog niet vast. Eerst gaan
we investeren, een goede leermodule creëren.
Sociale wetgeving? In essentie is dat de rechten en plichten van
werknemers kunnen toepassen en verdedigen. Daar is werk aan
voor de syndicale vrijwilligers, zie de vele vragen van hun collega’s.
Dus willen we hen de juiste bagage geven: om te beginnen, de
basisprincipes van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht
van de privésector. Zodat ze die kunnen begrijpen en toepassen op
hun eigen werkcontext, veel voorkomende vragen van collega’s een
antwoord kunnen geven. En als ze het niet zelf weten, wel de
betrouwbare bronnen kennen en kunnen raadplegen. Dat impliceert
ook een vaardigheidstraining die de lerenden wegwijs maken tot
verschillende websites en naslagwerken, als het leren werken met
een aantal specifieke berekeningstools. Het geheel is via online
evaluaties op te volgen, door kennis- en toepassingsvragen en
oefeningen.

35

https://www.kuleuven-kulak.be/BlendedLearning/over-cbl
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Geen nieuws? Inderdaad, online en blended leren is niet nieuw, en
ook met Ateliers zijn we al enkele jaren bezig met experimenteren.
De voorbije jaren ging dat moeizaam, vooral geremd door een
gebrek aan bezetting. Sinds vorig jaar is er een nieuwe start gemaakt
door de aanwerving van een halftijdse medewerker rond dit thema.
Achter ons ligt een periode van studie en verkenning, de klassiekers:
een projectgroep samenstellen, mensen bevragen, doelstellingen
helder krijgen, verschillende tools en software testen. Vervolgens
werden best practices in binnen- en buitenland bestudeerd en
zochten we uitwisseling met andere organisaties: VDAB, Kind en
Gezin, Socius (lab online leren), VOV-beurs. Ook de aanpak van
vakbonden uit Zweden en het Verenigd Koninkrijk is bekeken.
Vooral ons bezoek aan het online learning team van de TUC 36 heeft
ons kunnen inspireren, onze toekomstige werkwijze is daarop
gebaseerd.

Hoe verder?
Module “thematische verloven 37”. Sinds januari 2018 werken we
met The Learning Hub 38aan de ontwikkeling. Het opzet is de module
volledig online te maken, en via een blended traject op te volgen.
Ook belangrijk: we beschikken over de nodige software om zelf nog
aanpassingen te doen, of om zelf nieuwe modules te creëren, op
basis van een template. Daarnaast verkennen we dit voorjaar welke
de mogelijkheden zijn om deze module in een online leeromgeving
(Learning Management System of LMS) aan te bieden. Dit is
essentieel om de verschillende modules te kunnen bundelen en de
resultaten van de lerenden op te volgen, en in de toekomst nog
meer e- en blended learning te kunnen aanbieden. Uiteraard
ondersteunen we ook de medewerkers die hiermee aan de slag
gaan en lokaal gaan ‘blenden’. We zien verschillende mogelijkheden:
een debatavond of workshop die een thema verdiepen, online
cursussen voor ‘digibeten’ die hun grenzen verleggen na een basis
digitale vaardigheden, enz.

36

https://www.tuceducation.org.uk/
Veel gestelde vragen gaan hierover, de ‘thematische verloven’: verlof voor medische
bijstand, ouderschapsverlof en palliatief verlof.
38
http://www.thelearninghub.be/
37
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Persoonlijke veerkracht blijft een belangrijk objectief binnen het
geheel van onze werking: het ontwikkelen van competenties die een
volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maken. Bij
Ateliers ligt de focus op digitale 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. 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 ICTbasis in de groene en grijze staafjes oplichten. De groene staan voor
introductie en elementair gebruik van ICT en computer, 369 uren
vorming in het voorbije jaar. Een soortgelijk aanbod voor senioren
(een fractie van de grijze staafjes) geeft 1457 uren. Samen is dat
1826 uren of 59 procent van alle ICT-vorming.
Aantal uren vorming ICT voor Sociale Weerbaarheid (SW1)
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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 binnen 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 zijn als een informatietekort.” 39

Nieuwe partnerships
Educo verkent ook nieuwe wegen met in-company opleidingen voor
instellingen/organisaties met kansengroepen. Recente referenties:
MPI Zonnehoeve, Psychiatrisch centrum Caritas, Beschut Wonen
vzw De Nieuwe Horizon, Centrum Ambulante Revalidatie vzw.

Op vraag van Zonnehoeve Production, een beschutte werkplaats in
Nazareth, werd in het najaar 2017 een maatcursus
Computergewenning (initiatie computer, internet en e-mail)
georganiseerd voor werknemers met een geestelijke en/of
lichamelijke beperking; twee groepen met elk 15 cursisten. Omdat
sommigen niet kunnen lezen of schrijven werd er gewerkt op
alternatieve methoden, en werden de groepen op niveau gesplitst:
een met ‘enige voorkennis en computerervaring’ en een zonder. “De
cursisten waren zeer enthousiast en dankbaar over deze opleiding.
Ze stelden veel gerichte vragen. Het zelfvertrouwen groeide”
schrijven de begeleiders in hun feedbacknota; “Ook het zelfstandig
verbeteren van fouten na gezamenlijke herhaling van de stappen
met verschillende oefeningen ging behoorlijk. Herhaling werkt.
Verschillende keren werd de hoop uitgesproken dat ze nog
dergelijke kansen zouden krijgen. […]

39
Uit ‘E-cultuur en het sociaal-cultureel werk voor jeugd en volwassenen’ van Dirk de Wit
(2006).
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Enkele weken na de opleiding zijn we uitgenodigd voor een
opendeurdag in Zonnehoeve. Daar hebben we (Ann, Veerle en ik)
onze cursisten aan het werk gezien”. Er is een verpakking- en
montageafdeling, houtbewerking, enclavewerking (ontwerp op site
van de klant) en stikwerk.

Deelnemers cursus Computergewenning
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Programma ‘Augmented reality’ Jeugdcommissie
Waarom? Internet is een reëel verlengstuk van het dagelijks leven,
een interactieve omgeving. Daaraan zijn kansen en bedreigingen
verbonden. Een van de uitdagingen is de hoeveelheid informatie.
Jonge werknemersvertegenwoordigers (METEA, provinciale
jeugdcommissie) krijgen het moeilijker om hoofdzaken van bijzaken
te onderscheiden en hebben vragen rond de betrouwbaarheid. In
het huidige vormingsaanbod is het gebruik van internet en sociale
media 40 te weinig toegespitst op hun behoeften en leefwereld.
Hoe digitaal geletterd? Het antwoord is meervoudig en mediawijs.
Knoppenkennis (hardware en software toepassingen) is minder een
punt. De behoeften liggen eerder op specifieke vaardigheden. Zoals
kennis halen uit informatie(bronnen): het zoeken, structureren en
selecteren van (online) informatie als weten hoe daarmee om te
gaan, bv. herkennen van kwaliteit en relevantie. Ook proactief,
informatie zoeken als attitude: voor het nemen van beslissingen, het
capteren van (nieuwe) ontwikkelingen, voor het syndicaal
engagement en vrijwilligerswerk,… Als civiele burger zijn die
competenties mediawijs.
POST? Zo wordt het programma voorbereid. Met: People,
Objectieven, Strategie en Technologie. People betekent
participatief, met en voor de jongeren van de Jeugdcommissie.
Objectieven? Vooral elektronische hulpmiddelen gebruiken (OD13)
en e-leren (OD14). (Online)informatie vinden en benutten;
interactief als transfergericht aan de slag gaan met tussentijdse
opdrachten (toepassingen in onderneming en omgeving). De
strategie van verandering. Technologie is nog te bekijken:
Augmented Reality (AR) 41?

40

92% van de Vlaamse jongeren heeft een eigen smartphone. Het is voor hen het
belangrijkste digitale toestel in hun leven. Ze gebruiken het multifunctioneel. Ook om elke dag
het nieuws te volgen wenden ze zich in de eerste plaats tot hun sociale media (71%). Televisie
houdt met 55% nog redelijk stand, maar radio (39%) en de papieren krant (11%) verliezen veel
terrein.
41
Bij Augmented Reality (AR) wordt er informatie over de werkelijkheid heen gelegd. Je ziet
dus nog wel de mensen en voorwerpen om je heen, maar er wordt extra informatie aan
toegevoegd.
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6. Competentieontwikkeling
en professionalisering
Daarop investeren we. Met gerichte initiatieven, open activiteiten,
participaties en ondersteuning (OD15) en VTO voor nieuwe
medewerkers. Voor het bredere kader verwijzen we naar het plan
pp.72-75 en het resultaat van 7S Mc Kinsey, de interne
gegevensanalyse - onze foto in 2015. De gemeenschappelijke
uitdagingen en afspraken in het plan militantenvorming 2016-2020
zijn de basis om het personeelsbeleid af te stemmen.

“Het prachtige risico van Ateliers” typeert het professioneel
handelen, ‘de nieuwe keuken’. Als change agents in de samenleving
ontwikkelen vormers en vrijwilligers een zelfkritische houding en
openheid voor andere perspectieven. Als practioners (beoefenaars)
brengen ze de werkelijkheid op verhaal in praktijken van sociaal
leren. Praktijken die een nieuwsgierigheid oproepen over het
samenleven en die ook de mogelijkheid in zich dragen om ‘de gang
van zaken’ te onderbreken. De ervaring dat vragen over solidariteit,
(on)rechtvaardigheid, democratie, enz. geen kant-en-klare
antwoorden opleveren maar desalniettemin gesteld en beantwoord
moeten worden. Wat stimulerend werkt voor een collectieve
betrokkenheid op kwesties die zich in het hier en nu van het
samenleven (de groep, de context van bedrijven, de buurt en
ruimer) stellen. De inspiratie voor ‘het nieuwe eten’ vinden we bij
collega’s binnen en buiten de Ateliers. Binnen: de vormers (5x/jaar);
edufora voor ICT-toepassingen in de vorming (2x/jaar);
Differentiëren (mrt17); TTT’s (sept); de Open Space driedaagse van
de Ateliers (feb17). Elk jaar is er ook een aanbod intervisie. En om de
twee jaar de ID Dagen (okt17). Buiten: de modules in Heverlee:
Begeleiden van groepen, Historisch-ideologische vraagstukken,
Projectmatig werken, Sociaaleconomische vraagstukken; bij Socius:
het Lerend netwerk politiserend werken, het proefproject online
leren, de spoedsessies over het decreet; enz. Hierna zullen we
enkele praktijken bekijken. We beginnen bij METEA, een van de
Arvo-partners, voor clusteroverleg, VTO en peterschap.
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Clusteroverleg?
Wat? Intervisie; palaveren over een thema, een knelpunt in de
cursus, de vernieuwing van een aanpak of methodiek,…
Wie? De vijf vormers van METEA.
Wanneer? Driewekelijks (nm), na de afspraken in de voormiddag.
Waarom? “Competenties 42 krijgen betekenis in het handelen en
misschien nog meer in het gesprek over dat handelen in praktijken.
Formuleringen krijgen hun betekenis midden in de context waarin ze
worden ingezet of in het gesprek achteraf.” 43 Op straffe van een
dwangsom voor het gebruiken van Powerpoints?

De vrijplaatsen – biografisch leren door narratieve dynamiek.
Volgend werkjaar worden 9 tweedaagses (op locatie) georganiseerd met
als enige agendapunt elkaar te ontmoeten en visies uit te wisselen. Dit voor
telkens een 15 deelnemers. De vormer, als deelnemer, kan een aantal
kaders aanreiken en bewaakt het groepsproces en de interactie, maar
heeft inhoudelijk geen boodschap te brengen. Er is geen product, enkel een
proces. Het topic van volgend jaar is een bundeling van een aantal vragen.
Hoe kan je op een bewuste manier je collega’s vertegenwoordigen, hoe
maak je een echt contact met de achterban om voeding te krijgen in de
syndicale rol? Hoe bouw je een band op? hoe connecteer je op een
bewuste manier? De doelstelling is dat de deelnemers bewuster in het
leven staan, als mens, als werknemer, als vertegenwoordiger, door een
denkproces te activeren d.m.v. uitwisseling van visies en meningen. Het
stimuleren van de zelfreflectie en de zelfbevraging zou een groeiproces als
mens moeten teweeg brengen. Mensen zijn in staat om naar zichzelf te
kijken en door het verantwoorden van hun keuzes en meningen
verankeren ze het interne denkproces.”

Het tweede labo is in handen van jonge militanten, hun co-werking
in de onderneming, zie p.17. En de jonge nieuwkomers in de
vorming? Daarvoor hebben we sinds 2013 het peter- en meterschap
als regeling. Tom vervoegde het team in 2017, zijn peter/coach is
Johan.

42
VTO METEA I: Modules Heverlee: Samenwerkingsvaardigh. (apr-jun17), Sociologische
vraagstukken (jan-feb17), Syndic. vormingswerk (okt17-mrt18); CVO VTI Leuven: Leerkracht
en verantw. (nov17-jan18), Groepsmanagement (nov17-jan18), Didact. competenties (janmei18), Communicatie en overleg (jan-mei18); Uitbreekmomenten: Rechtvaardige
vermogensfisc. (okt17), Rechtvaardige vastgoedfisc. (jan17), Arbeidstijd (sep17), Precariteit
(okt17), SZ (mei17), Tijdsparen; Vormingen & studiedagen: Wetgeving BEV (okt17; jan18),
Pasar Pak je tijd (okt17), Sociale mentale weerbaarheid, Thomas Van Reybroeck (okt17),
Discriminatie op de arbeidsmarkt, Unia (nov17), Discriminatie zwangere vrouwen, IGVM
(nov17), ACV Gender Arbeidstijd (dec17), Opleiding BEV (okt17),… VCA/VCL/Besacc rond
ondergrondse risico’s (feb18), Interactie-Academie (IA), hoe traint de trainer?, Kwadraet
Groepsprocessen begeleiden (mrt),…
43
Gie Van den Eeckhaut, Verstaan, Socius.
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Peterschap
We verwijzen naar het plan p.73 waar we het hebben over agogisch
vakmanschap en met Schön het belang van reflexiviteit
onderstrepen voor het leren, i.c. de mogelijkheden benutten van
reflection-on-action: achteraf reflecteren op het handelen en
momenten verdiepen waarop reflection-in-action nieuw inzichten
kan opleveren. Hier bekijken we de procedure die METEA hanteert
voor de nieuwe vormer. Die krijgt de opdracht om sessies van
ervaren collega’s bij te wonen. Om dat gericht te maken krijgt Tom
een observatieschema mee, een lijstje van 12 punten met veel
aandacht voor het non-verbale en de begeleiding van groepen.
Zoals: 4) Hoe verliep de opstart van de cursus (na de administratie)? Was er
een kadering, situering, behoeftepeiling, duiding eindresultaat …? Vond je
dit goed? Waarom (niet)? Zou je dit anders doen? Hoe en waarom?; 7) Wat
vond je van de sfeer in de deelnemersgroep? Hoe heb je dat gemerkt? Wat
was de rol van de vormer daarin?; 9) Geef schematisch de korte inhoud van
de cursus weer, en geef aan waar de overgangen, verbindingen of brugjes
tussen de verschillende delen uit bestaan; 11) Welke methodes of
werkvormen heeft de vormer gebruikt? Evalueer per werkvorm: wat ging
goed, wat ging minder goed, en geef de reden aan. Zou je zelf een andere
werkvorm gebruikt hebben? Waarom?; 12) Met welke elementen die je
geobserveerd hebt, zou je het zelf nu nog moeilijk hebben? Hoe ga je dat
verhelpen op korte of middellange termijn?

Ook voor de feedbackgesprekken is er een leidraad ‘indicatoren
beoordeling vormer’ voor de peter/meter. De leiddaad onderscheidt
de voorbereiding (fase1), de vorming (fase2) en fase 3 ‘na de
vorming’. Het observatieformulier voor fase 2 attendeert non-verbaal
gedrag (bv. ‘Er is congruentie tussen de verbale en non-verbale
communicatie’), manier van spreken (bv. ‘Kan de aandacht van de
cursisten vasthouden’ en ‘Kan actief luisteren (focus, luisterhouding,
toetsen van effect met bedoeling,…)’, structuur (bv. ‘Stelt open vragen.
Integreert de antwoorden in de vorming’ en ‘Kan discussies leiden tussen
militanten. Kan samenvattingen maken van deze discussies en integreren in
het vormingsprogramma’), inhoud (bv. ‘Kan de deelnemers van elkaar
doen leren’ en ‘Heeft oog voor de ACV (-CSC METEA) doelstellingen’),
proces (bv. ‘Creëert een leeromgeving voor alle deelnemers. Kan omgaan
met de diversiteit in de groep’ en ‘Zorgt voor een klimaat van wederzijds
respect’). Voor de diverse aspecten van de voorbereiding

(doelstellingen, tijdschema, evaluatie, transfer,…fase1) wordt de
kritische reflectie gestimuleerd met ‘Wat waren je valkuilen?’, ‘Wat
zou je in de toekomst anders doen?’ en ‘Hoe beoordeel je jezelf op
een schaal van 10 voor dit aspect?’
Hoe verder? 44

44
METEA VTO II: IA Soms eens iets anders (mei), Socius Didact. werkvormen (mei), Socius
Werken met groepen (mei, jun), Kwadraet Coachen van groepen (jun), Socius Polarisatie (jun),
Socius cursus op papier zetten (sep), IA Socrates vraaggesprek (okt); In de pipeline:
Stemcoaching en –gebruik, Visual thinking, Multiculturaliteit als hefboom in de groep,
Omgaan met ‘heftige’ verhalen: het hulpverlenings-luistergesprek,…
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Qfor kwaliteitslabel
Educo, onze ICT-partner, gespecialiseerd in computertoepassingen
en opleidingen in communicatie en media, behaalde (sept17) voor
de tweede opeenvolgende keer het Qfor kwaliteitslabel. De
ProcessScan geeft een score van 79%. Belangrijke knowhow voor
het geheel van Ateliers. Vooral de items ‘projectbeheer’ 45 (6,00/7)
en ‘Interne organisatie en communicatie’ (5,60/7) kunnen
inspireren.

RSM InterAudit
Sinds het boekjaar 2015 doet het bureau de volledige controle (op
één deelvzw na wegens lopend contract), vanaf het boekjaar 2017 is
dat voor het geheel van Ateliers. We verwijzen naar het verslag
‘over de financiële staten van de vzw over het boekjaar afgesloten
op 31 december 2017’. Tijdens de bijeenkomst van de boekhouders
(jun17) is een tweede rapport met bevindingen toegelicht. Ook de
toezichters en de vormers zijn bij dat overleg betrokken. De
aandachtspunten worden verwerkt. Het TeamcoFin46 (jan18)
agendeerde het ‘geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel
meerjarenbeleid’. Het elementair gewicht van dit
beoordelingselement is geen discussiepunt. Eigenlijk is dit een
nieuwe uitdaging en impliceert de uitvoering een continu zakelijk
denken bij de planning: wat heb je daarvoor nodig? Wie heb je
daarvoor in huis? Hierop worden verdere afspraken afgestemd.

Hoe verder?
De leergemeenschap van competenties groeit. De regiegroep
Verspreide Tewerkstelling evolueert naar een Community of
Practice. Het Teamco leertraject met Wildemeersch connecteerde
Ateliers met ‘Solidariteit in Diversiteit’ en lanceerde ons in een
driedaagse Open Space. En het TeamcoFin wordt een sterkhouder
voor het zakelijk beleid. De ontwerp synthesenota van de
driedaagse werd geagendeerd op de Rvb/algemene vergadering van
Ateliers op 22 mrt jl. Inhoudelijk gaat het over vier vragen: 1) Wat
daagt ons uit?; 2) Welke antwoorden kunnen we hierop geven?; 3)
Wat met het nieuwe decreet?; en 4) Hoe gaan we dat aanpakken?
De nota werd integraal goedgekeurd. De engagementen en
aandachtspunten zijn in dit rapport verwerkt. We nemen ze mee in
de beoordelingselementen.

45
Uit de legende: “Vaststellingen hebben uitgewezen dat de organisatie hier zo goed in is, dat
het alle verwachtingen overtreft”; voor het item ‘interne organisatie en communicatie’ is dat:
“… heel goed in is, zonder bemerking of enthousiast met bemerking”. De geldigheidsperiode
van deze certificatie: van 26-09-2017 tot 26-09-2020.
46
Dit is het Teamco uitgebreid met de hoofdboekhouders van de partners en de toezichter.
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