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ALGEMENE INLEIDING
Onze samenleving verandert voortdurend. De manier om daarmee om te gaan, blijft al eeuwenlang
onveranderd: overleg is en blijft de sleutel tot kwaliteitsvol samenleven. Daarom brengt Ateliers
voor Werknemersvorming, verderop kortweg AWV, mensen samen om hun kennis, inzichten en
competenties te versterken. Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de
gedragenheid om maatschappelijke verandering vorm te geven.
We kiezen daarbij resoluut voor de mix van drie functies: de leerfunctie, de gemeenschapsvormende
functie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. In onze werking en in onze methodiek zijn de drie
functies onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer we mensen samenbrengen om te leren,
zetten we expliciet en impliciet in op gemeenschapsvorming. Dat doen we ook door de ervaringen
van deelnemers als aanknopingspunt te nemen en daarop verder te bouwen, maar niet vrijblijvend:
we zetten een kritische bril op en doen constructieve voorstellen om de samenleving beter te
maken, met meer levenskwaliteit voor alle burgers. Onze vormingsactiviteiten zijn een katalysator:
voor individueel leren, voor gemeenschapsvorming – bridging en bonding, voor
organisatieverandering en voor maatschappelijke verandering.
De AWW-functiemix volgt uit onze missie. Om de mayonaise te laten pakken en mensen
zeggenschap en kracht te geven om hun levenskwaliteit en die van hun naasten te verbeteren, zijn
zowel niet-formeel en informeel leren van belang, maar evenzeer de veilige leeromgeving die
uitmondt in gemeenschapsvorming én een kritische kijk op maatschappelijke organisatie en
verandering. De kwesties die we tot de onze maken, nemen daarenboven een specifieke plaats in
tussen bedrijven, overheid en burgers. We maken onze civiele rol bij uitstek waar door verbindend
te werken, tussen bedrijven, burgers als privépersonen met een respectievelijk belang én de
volledige samenleving, vaak vertegenwoordigd door de overheid.
In het inhoudelijke deel van dit beleidsplan lichten we graag toe hoe onze strategische en
operationele doelstellingen ertoe bijdragen om onze missie te verwezenlijken. Het zakelijke deel
bevat een overzicht hoe we ons organiseren om als solide organisatie het inhoudelijk deel te
realiseren. In de zelfevaluatie nemen we tot slot onze eigen organisatie onder de loep aan de hand
van de SWOART-methodiek.
De nieuwe beleidsperiode 2021-2025 brengt voor AWV heel wat veranderingen met zich mee,
veranderingen die we de voorbije drie jaar hebben voorbereid. De opmaak van dit beleidsplan
verplichtte ons om het kader zo scherp mogelijk te formuleren, ook waar we nog zoekende zijn,
zoals rond de invulling van de laborol – na de eerste experimenten, hebben we nu betere criteria om
onze plannen aan te toetsen, zoals structurele duurzaamheid en effectieve verandering in de
samenleving.
Bij het indienen van dit beleidsplan, zitten we ruim halfweg het traject dat we drie jaar geleden
startten. In 2020 wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe eigen organisatiestructuur, waarbij er
geen onderliggende vzw’s meer zijn. De personeelsleden zullen van werkgever veranderen en de
statuten worden aangepast. We zullen een grote sprong voorwaarts maken op het vlak van
professionalisering en kwaliteitszorg doordat we via een externe certificering onze aanpak willen
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systematiseren. En op het moment van indiening komt de selectie van een nieuwe AWV-coördinator
in de beslissende fase.
Meer toelichting geven we op de volgende pagina’s van dit beleidsplan. Wij kijken alvast enthousiast
uit naar de realisatie ervan.
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MISSIE
AWV brengt mensen samen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.
Door versterking van kennis, inzichten en competenties krijgen deelnemers meer greep op hun leefen werkomgeving en kunnen ze constructief deelnemen aan het publieke debat rond
levenskwaliteit, sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en
vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.
Door ontmoeting slaan we bruggen tussen diverse groepen, door uitwisseling groeit begrip,
samenwerking en een gedeelde visie op de samenleving en de toekomst. Leergroepen groeien
samen in het proces van zien, oordelen en handelen.
Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de gedragenheid om
maatschappelijke verandering vorm te geven.
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VISIE
Onze samenleving verandert voortdurend. Waar mensen samenleven, van de wijk over het werk tot
de wereld, zijn afspraken en keuzes nodig. Wij geloven dat die het beste in overleg tot stand komen.
Daarom willen we mensen via vorming en ontmoeting versterken met kennis, competenties en
expertise om deel te nemen aan een kwaliteitsvol overleg. Zo kunnen ze meer impact krijgen op hun
leef- en werkomgeving.
We geloven dat uiteenlopende vormen van leren het meest efficiënt en het meest effectief tot stand
komen door in divers samengestelde groepen te vertrekken vanuit concrete ervaringen. We gaan
aan de slag met wat deelnemers inbrengen, als startpunt, als uitwisseling en als aanknopingspunt
voor vormingsinhouden en -methodieken.
We dwingen mee de rechten uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens af. We willen
de samenleving rechtvaardiger, socialer en duurzamer maken, met sterke betrokkenheid en
zeggenschap van alle mensen.
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
SD 1 AWV versterkt via niet-formeel en informeel leren de kennis, competenties en expertise van
burgers en specifiek ook van vrijwilligers om constructief deel te nemen aan de samenleving en zo
de levenskwaliteit van zichzelf en hun naasten te verbeteren.

OD 1 AWV creëert ruimte voor diverse vormen van leren, zodat deelnemers kennis,
competenties, inzichten en expertise kunnen ontwikkelen om deel te nemen, zowel aan het
publieke debat als aan specifieke overlegmomenten over de leef- en werkomgeving van
zichzelf en van hun naasten.
OD 2 Bijzondere aandacht gaat naar kennis-, expertise- en competentieversterking voor
kwetsbare groepen en voor wie de rol dreigt te lossen, bijvoorbeeld in precaire werk-, woonof leefomstandigheden.
OD 3 Om digitale participatie voor alle burgers mogelijk te maken, organiseert AWV zowel
algemene computervormingen als specifieke vormingen rond de inzet en de impact van
digitale hulpmiddelen.
OD 4 AWV ontwikkelt vormingen met kennis, expertise en competenties die een antwoord
kunnen bieden op de toenemende vragen over psychosociale aandoeningen zoals burn-out,
depressie, stress en de balans werk-privé.
OD 5 AWV ontwikkelt samen met de deelnemers manieren om als individu en als collectief
impact te hebben op de veranderende werk- en leefomgeving als gevolg van
technologisering, robotisering en digitalisering, het zogenoemde ‘industrie 4.0’.

SD 2 Vormingsmomenten bij AWV zijn actie-en ervaringsgericht, gemeenschapsvormend en
emancipatorisch. Met gelijkwaardigheid als uitgangspunt en als doel, is het leerproces participatief
en co-creatief.

OD 6 Diversiteit in leergroepen wordt actief bevorderd door groepssamenstelling. We vatten
diversiteit breed op: gender, leeftijd, migratieachtergrond, scholingsgraad, en
tewerkstellingssituatie. De diversiteit wordt als sterkte aangewend in de vormingsmethodiek
om van elkaars ervaring te leren – met de deelnemers als getuigen en als co-teachers.
OD 7 Door participatief en co-creatief op zoek te gaan naar oplossingen en acties die de
groep en de groepsleden vooruit helpen, ervaren de groepsleden de expertise en de
verbondenheid van de groep als bron van individueel leren.
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OD 8 De erkenning van elkaars zoektocht en leerproces verhoogt het zelfvertrouwen en het
zelfbewustzijn als gemeenschap. Elk vormingsmoment bij AWV is daarom ook een veilige
ontmoetingsplaats.

SD 3 Waar deelnemers onmacht, onbegrip, ongenoegen en onbehagen ervaren, verwerven ze
gaandeweg de kennis en competenties om die ervaringen om te buigen in zeggenschap, impact en
positieve actie. Bestaande kennis wordt aangevuld, goede praktijken worden versterkt en
ontwikkelde competenties worden aangescherpt. Elke vorming bij AWV wordt daarom bottom-up
opgebouwd als samenspel tussen vormer en deelnemers onderling. Zo werkt de vorming als een
hefboom voor individuele groei en voor verandering in de samenleving en in organisaties.

OD 9 AWV wil de handelingsruimte en de handelingsbekwaamheid van werknemers en hun
vertegenwoordigers vergroten, zodat zij in een context van gelijkwaardigheid kunnen
deelnemen aan het overleg binnen de organisatie en de samenleving, en zodat zij bruggen
kunnen slaan tussen gelijkgestemden en andersdenkenden.
OD 10 AWV selecteert onderwerpen waarover onbegrip, ongenoegen en onbehagen in de
samenleving opborrelt. Betrokken burgers worden aangemoedigd en versterkt om actor te
worden in de dialoog en om zeggenschap op te eisen zodat zij mee de toekomst kunnen
bepalen.
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INHOUDELIJK PLAN
INLEIDING
Het schrijven van een nieuw beleidsplan is voor AWV het moment geweest om, uitgedaagd door de
visitatiecommissie, zowel inhoudelijk als zakelijk en organisatorisch scherp te stellen. We trapten af
op een planningsdriedaagse, met educatieve medewerkers, bestuurders en stakeholders. Externe
experten Guy Van Gyes (HIVA), Stijn Oosterlinck (UA) en Gie Van den Eeckhaut (Socius) hebben hun
kijk op de samenleving en op onze rol daarin, geschetst.
De coördinatie van het nieuwe beleidsplan lag in handen van het huidige ‘teamco’, het overleg met
coördinatoren uit alle werkingen. Zij zorgden voor een efficiënte centralisatie van informatie en ze
voerden de pen, in voortdurende afstemming met de Raad van Bestuur, met de
vormingsmedewerkers op het terrein en met elkaar.
In dit inhoudelijke deel van het beleidsplan gaan we graag dieper in op onze missie, die we willen
realiseren met drie strategische doelstellingen, verder geconcretiseerd in tien operationele
doelstellingen. We lichten ook onze omgevingsanalyse, onze visie op de drie rollen en onze gekozen
functiemix toe. Tot slot voegen we informatie toe over onze werking in de vrije tijd, op het vlak van
vrijwilligers en over onze omvang.

ACTUELE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
Tijdens een driedaags planningsmoment in februari 2018 bogen medewerkers, externen en
bestuurders zich over de vragen ‘Welke uitdagingen zien we op ons afkomen?’ en ‘Met welke
uitdagingen moeten we als vormingsinstelling aan de slag?’ Als aftrap van elke denkoefening, lieten
we experten een uitdagend kader schetsen. Guy Van Gyes van HIVA over de vakbeweging van de
toekomst, professor Stijn Oosterlynck van de UA over solidariteit in superdiversiteit en Gie Van den
Eeckhaut van Socius over de toekomst van sociaal werk en vormingsinstellingen. Onder meer op die
denkoefeningen is onze omgevingsanalyse gebaseerd.

FRUSTRATIE EN ONBEGRIP
Mensen hebben gevoelens van frustratie en onbegrip. De wereld, die draait maar door. Mensen
ondergaan. Gevoelens van vervreemding en onbehagen steken almaar sterker de kop op. En als
dynamieken van de samenleving wel duidelijk zijn, is de vraag hoe je daar als individuele burger
impact op kan uitoefenen. De publieke opinie roept luid om een duidelijke vormgeving van de
samenleving, met minder mistige regels en structuren waarvoor het begrip wegzakt.
Commentatoren spreken van het failliet van de parlementaire democratie zoals ze vandaag bestaat.
De mensen die zich afkeren van het huidige staatsbestel willen we hun geloof laten terugwinnen
dankzij een beter begrip en meer positieve ervaringen van zeggenschap en betrokkenheid. Wij willen
mensen niet aan de kant laten staan van een wereld die naast hen maar blijft doordraaien. We
willen hen extra kennis, expertise en competenties bieden, zodat ze beter aansluiting vinden, hun
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gevoelens van onbegrip en onbehagen kunnen kanaliseren en constructief deelnemen aan het
samen vormgeven van onze samenleving.
Dat willen we concreet doen door bottom-up aan de slag te gaan met de ervaringen van mensen en
daar stapsgewijs andere ervaringen en vormingsinhouden aan te koppelen. Zo ontleden we laag per
laag wat echt leeft – en bouwen we laag per laag een gemeenschappelijk en gemeenschapsvormend
antwoord op.

SUPERDIVERSITEIT
Onze samenleving verkleurt in sneltempo. Niet alleen in de steden. Ook meer en meer collega’s
hebben, recent of lang geleden, een migratieachtergrond. Met een duur woord, de superdiverse
samenleving is een feit.
De snelle intrede van de superdiverse samenleving staat in schril contrast met de langere
geschiedenis van gemeenschapsvorming en de opbouw van gedeelde waarden. Die gedeelde
waarden zorgden en zorgen nog steeds voor een intuïtieve afbakening van de gemeenschap. Een
sterk gemeenschapsgevoel is historisch een goede basis gebleken voor solidariteit: we zijn solidair
met mensen uit dezelfde gemeenschap.
Mensen missen de houvast van loepzuivere gedeelde waarden. Een troebel beeld ontstaat, waarbij
mensen het gevoel kunnen krijgen dat hun gemeenschap niet is afgebakend. Daarom moeten we op
zoek naar nieuwe gedeelde waarden. We kunnen de toekomst niet enkel vormgeven op basis van
gedeelde waarden uit het verleden. Nieuwe gedeelde waarden zijn nodig om een sterk
gemeenschapsgevoel te creëren.
Wie is wanneer solidair met wie? Wie zorgt voor wie? En waarom? De antwoorden op die vragen
moeten scherper. Wij willen daarom het debat over gedeelde waarden, bakens en
gemeenschapsvorming mee voeren én voeden. Omdat we geloven dat een sterk
gemeenschapsgevoel bijdraagt aan een gelukkige en solidaire samenleving.
We voeren en voeden het debat en brengen mensen samen om een gedeelde visie op de
samenleving te ontwikkelen. Met respect voor de overtuigingen en ervaringen die elke deelnemer
inbrengt. Voor AWV is elkaar leren kennen een eerste stap naar wederzijds begrip en het
ontwikkelen van een gedeeld waardenkader. Daarom stellen we vormingsgroepen zo divers mogelijk
samen, zodat informeel en formeel debat kan ontstaan. Zo geven we vanuit gemeenschappelijk
begrip de gemeenschap vorm – en werken we methodisch gemeenschapsvormend.

INSTANT SATISFACTION , ONE ISSUE-INTERESSE EN TAAKSPECIALISATIE BINNEN
VRIJWILLIGERSGROEPEN
Uit onze eigen bevragingen en breder onderzoek blijkt dat deelnemers vaak niet op zoek zijn naar
lange trajecten, jarenlange lidmaatschappen of engagementen, maar naar concrete handvaten,
meteen inzetbare kennis, expertise en competenties. Hoe concreter, hoe praktischer en hoe
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actueler, hoe liever. We merken ook taakspecialisatie op binnen vrijwilligersgroepen, vooral in
grotere bedrijven en grote groepen vrijwilligers.
Om op die tendens in te spelen, zullen we vormingen meer modulair aanbieden, met ook meer
instapmomenten dan vandaag. Dat vergt een andere praktische organisatie, een
communicatiestrategie die het overzicht helder weet te houden en coaches die deelnemers naar de
gepaste vormingen kunnen loodsen. Samen met voortgezette en gespecialiseerde vormingen,
kunnen de modules ook inspelen op de taakspecialisatie bij vrijwilligersgroepen.
Om op actuele gebeurtenissen in te spelen, zullen we minstens jaarlijks in elke regio een vorming
over een actueel thema organiseren. Met losstaande, open initiatieven richten we ons ook meer op
deelnemers die een bijzondere interesse hebben voor één thema, one issue.

DE SAMENLEVING, DE WERKVLOER EN DE ARBEIDSMARKT VERANDERT, DE VAKBOND
VERANDERT MEE
Als de samenleving, de werkvloer en de arbeidsmarkt veranderen, dan verandert de vakbond mee,
om altijd de vinger aan de pols te houden van de samenleving. De voorbije jaren ontstonden
bijkomende precaire arbeidsstatuten en ook het aantal mensen dat is tewerkgesteld via
dagcontracten, via uitzendarbeid of als zelfstandige, groeit jaar na jaar.
Waar arbeid vroeger sterk gecentraliseerd was, bijvoorbeeld in grote fabrieken en op grote
industriezones, werken vandaag bijvoorbeeld veiligheidsagenten ‘alleen’ en zijn servicetechniekers
voor telecom en domotica voortdurend onderweg met hun bestelwagen. Die veranderingen op de
werkvloer en op de arbeidsmarkt maken dat ook het sociaal overleg wijzigt. Het is soms voor
syndicale afgevaardigden en beroepskrachten onmogelijk om alle werknemers samen te brengen
voor overleg. De nieuwe, vaak precaire statuten, maken dat ook extra inhoudelijke kennis en kennis
over wetgeving nodig is. Die kennis is ook nodig om alle werknemers, zowel binnen een bedrijf als
sectoraal en landelijk, de nodige zeggenschap te kunnen garanderen in het overleg. Met andere
woorden: de wetgeving wijzigt voortdurend. De kennis, expertise en competenties van vrijwilligers
die hun collega’s vertegenwoordigen moet up-to-date blijven.
Naast wetgeving, heeft ook technologie een grote impact op de arbeidsmarkt. De Vierde Industriële
Revolutie, kort Arbeid 4.0, vindt stilaan maar zeker plaats. Welke invloed hebben slimme sensoren,
zelfsturende machines en artificiële intelligentie op de werkomstandigheden en de arbeidsmarkt?
Wij zijn van mening dat constructief overleg en zeggenschap de kernwaarden zijn om de nieuwe
samenleving, de nieuwe werkvloer en zo ook de vakbondswerking vorm te geven. Daarom
organiseren we vormingen, zo dicht mogelijk op de vragen en ervaringen van de deelnemers, over
sociale wetgeving, over de veranderende context en over technieken om constructief en
gerespecteerd aan het overleg deel te nemen.
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VORMING ALS DE WEG NAAR ACTIE EN MEER RECHTVAARDIGHEID
Soms kan vorming het beste gedijen onder een stolp, geïsoleerd van de echte samenleving. Maar
vorming die onder je huid gaat, is levensecht. Die vertrekt van echte verhalen en ervaringen. Dan
verbaast het niet dat er interactie tot stand komt tussen de vorming en de echte wereld. De vorming
staat niet naast de samenleving, maar er middenin.
Almaar vaker zien we dat vormingsvragen handelen over onrecht, onbegrip en onmacht. De vorming
is dan een middel om een doel te bereiken, een middel op weg naar meer rechtvaardigheid – op
welk vlak dan ook.
Daarom organiseren we onze vormingen niet geïsoleerd, maar wel zo dat ze die broodnodige
tussenschakel in een proces kunnen zijn. Niet alleen pikt de vorming in op de bagage die deelnemers
al meehebben, de vorming krijgt ook een vervolg in het handelen van de deelnemer, de groep en de
organisatie. Zo werkt de vorming emancipatorisch en gemeenschapsvormend voor de groep en
fungeert ze als signaalfunctie voor sociaal-culturele organisaties en de bredere samenleving.
We zien het samenspel tussen vorming en de omgeving als een voortdurende uitwisseling, waarbij
AWV ontmoeting organiseert tussen mensen die niet-formeel en informeel leren, zoals in onze
missie staat. Tijdens dat leerproces komen aangroeiende problemen snel aan de oppervlakte, omdat
we vertrekken vanuit concrete ervaringen en vragen. Denk daarbij aan vragen rond flexibel werken,
schijnzelfstandigen, slechte arbeidsomstandigheden of mobiliteit en ruimtelijke ordening. Telkens
kunnen individuen en groepen na de vorming verder aan de slag. Als het signaal van één individu
door de vormingsgroep wordt gewogen en zwaar genoeg bevonden, loont het waarschijnlijk ook de
moeite om er als socio-culturele organisatie of als vakbond verder mee aan de slag te gaan.

ECHOKAMERS EN DE DIGITALE KLOVEN
De digitale kloof is niet gedicht. Digibeten bestaan vandaag nog altijd. Volgens de Barometer van de
Informatiemaatschappij maakte 9,8% van de landgenoten nog nooit gebruik van het internet. We
stellen dat ook vast via de sterke vraag naar onze algemene computercursussen via partner Educo
vzw. Daarom blijven we ICT-basisvaardigheden aanbieden, om zo nog meer mensen aansluiting te
laten vinden op de digitaliserende samenleving.
Maar er is meer. We zien dat zich een nieuwe kloof ontwikkeld, niet tussen wie met de computer
kan werken en wie niet, niet tussen wie online is en wie niet, maar tussen groepen die verschillende
informatie krijgen. Mensen zoeken op internet informatie die hun vermoeden en gedachtegoed
bevestigt. En ze krijgen na verloop van tijd vooral informatie te zien die in dezelfde lijn ligt. De
zogenaamde echokamers van het internet.
We vinden het van groot belang voor de democratie dat het informatieaanbod voor iedereen breed
genoeg is en dat mensen zich bewust zijn van de selectiecriteria en de vernauwing van hun blikveld.
De kloof tussen mensen met verschillende informatie mag niet uitbreiden, maar moet gedicht
worden. Daarom zetten we tegelijk in op bewustwording rond de echokamers en maken we mensen
sterker in het gebruik van digitale tools, zoals online applicaties voor communicatie en vormgeving,
maar ook sociale media als debat- en ontmoetingsplaats.
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We geloven dat enkel zo echt debat kan plaatsvinden. Mensen moeten vandaag niet enkel
beschikken over kennis, expertise en competenties om offline constructief in overleg te gaan, ze
moeten dat ook overtuigend online kunnen. Naast de blijvende nood aan basis-ICT-vaardigheden,
detecteren we hier een grote nood om het bewustzijn en de competenties rond digitale
communicatiemiddelen te vergroten. Ook wie al sterk staat in offline communicatie, verbinden en
impact, zullen we de nodige competenties aanreiken om ook de online dynamieken goed in te
schatten en in te zetten.

TOENEMEND AANTAL PSYCHOSOCIALE KLACHTEN EN AANDOENINGEN
De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid rapporteert jaar na jaar een stijging van het
aantal psychosociale klachten. 1 op 4 Vlamingen krijgt gedurende zijn leven te maken met een
psychisch probleem. De hele samenleving moet daarom beter inzetten op preventie, herkenning en
zorg.
AWV organiseert daarom specifieke vormingen rond psychosociale klachten. We willen ervoor
zorgen dat deelnemers in de samenleving en op de werkvloer signalen herkennen en mee kunnen
zorgen voor preventie. Hoe breder preventiemaatregelen, symptomen en adequate zorg bekend
zijn, hoe sterker we in Vlaanderen voor elkaar kunnen zorgen. Niet alleen op de werkvloer, maar ook
binnen de vrijwilligersgroep, vrienden en familie.

AANDACHT VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN
De aandacht voor meer dan het financieel kapitaal stijgt, niet het minst door de klimaatproblematiek
die steeds prominenter op de agenda komt. Maar ook bestuurders van ondernemingen en hun
verenigingen, stellen zich luidop de vraag wat het ultieme doel van ondernemingen is. Hoe staat de
onderneming ten dienste van de samenleving?
Vanuit het perspectief van de werknemer vinden we het debat over maatschappelijk verantwoord
ondernemen bijzonder waardevol. We willen er graag aan deelnemen, op een evenwichtige manier.
Dat wil zeggen: vertegenwoordigers hebben de nodige kennis, expertise en competenties om
verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Daarom organiseren we specifieke
vormingsmomenten over maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit het perspectief van
werknemers.

NOOD AAN KNOWHOW ROND ZEGGENSCHAP EN OVERLEG
Het structurerend vermogen van traditionele politieke partijen neemt af. Ook traditionele
belangengroepen zien plots nieuwe initiatieven rond hun thema ontstaan, waar ze al dan niet op
inhaken. De publieke opinie worstelt met de vraag naar legitimiteit van snel opkomende
bewegingen. Hoe gedragen zijn de gele hesjes, de spijbelende scholieren? Zijn politieke bewegingen
zoals En Marche in Frankrijk en de vijfsterrrenbeweging in Italië een lang leven beschoren?
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We stellen een dubbele dynamiek vast. De vroegere eigenaars van thema’s zijn dat vandaag niet
meer vanzelfsprekend. En mensen zoeken, vooral bij ontluikend engagement, heel wendbare
organisatie- en actievormen voor thema’s die tot voor kort een onbetwiste eigenaar kenden.
Het betekent voor ons als vormingsorganisatie dat we ook snel moeten kunnen inspelen op
geëngageerde burgerinitiatieven en op actualiteit. Engagementen van mensen botsen snel op
organisatorische limieten. En eens een beweging vaart krijgt, ontstaat een grote nood aan kennis,
expertise en competenties. Daarvoor kunnen en willen wij leverancier zijn. Wat groeit in de
samenleving, willen we versterken en waar relevant, structuur bieden. Omdat we geloven dat enkel
zo het engagement kan worden omgezet in zeggenschap en een gerespecteerde plaats aan de
overlegtafel.
Onze meerwaarde als vormingsorganisatie bestaat er niet uit om initiatieven te beoordelen, op het
spoor te komen of om te bepalen hoe omvangrijk een beweging moet zijn om een plaats aan tafel te
veroveren. Onze meerwaarde is net dat we los van de legitimiteitsvraag het maatschappelijk overleg
kunnen professionaliseren via vorming en wel zo dat het overleg en de actie alle kansen krijgt die ze
verdient.
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3 ROLLEN
AWV neemt binnen de samenleving een duidelijke plaats in: wie op zoek is naar vorming om zichzelf
te versterken op het vlak van kennis, competenties, expertise en inzichten om de levenskwaliteit van
zichzelf en anderen te verbeteren, in de samenleving en op het werk, is bij ons aan het juiste adres.
Door vorming te organiseren, nemen we de drie socio-culturele rollen op: de verbindende rol, de
kritische rol en de laboratoriumrol. Hoe we dat zien en hoe we dat doen, lichten we hieronder toe.

DE VERBINDENDE ROL
VERBINDING ALS METHODIEK
Bij AWV zit de verbindende rol ingebakken in de methodiek van de vormingsmomenten. Iedere
deelnemer is ervaringsdeskundige van zijn eigen leefwereld. Elke ervaring en elke vraag kan in de
veiligheid van de groep en met respect voor ieders inbreng aan bod komen. Zo wordt elk verhaal
interessant om naar te luisteren en om over te reflecteren. Bij de samenstelling van de
vormingsgroepen streven we naar zoveel mogelijk diversiteit, op verschillende vlakken: leeftijden,
etnische achtergrond, gender, functies in bedrijven, werknemers uit verschillende sectoren. We
monitoren actief de diversiteit in de vormingsgroepen.
We vullen de verbindende rol in vanuit openheid. Voor ons is openheid en de blik naar buiten een
basisvoorwaarde om de verbindende rol te kunnen opnemen. Daarom betrekken we graag externe
organisaties en hun expertise bij onze voortgezette vormingen, om zo grotere impact te bereiken en
kruisbestuiving mogelijk te maken. Om diezelfde reden stellen we soms één sterke getuigenis
centraal. Een ervaringsdeskundige treedt dan op als co-teacher.

VERBINDING ALS INHOUD
Inhoudelijk leggen we ook een klemtoon op verbinden – en het belang van overleg. We organiseren
vorming over signalen oppikken, achterban vertegenwoordigen, akkoorden maken en verbindend
communiceren. Zo krijgt de verbindende rol ook een extra multiplicatoreffect na de
vormingsactiviteit bij AWV.
We creëren een leeromgeving om actuele samenlevingsvraagstukken vanuit verschillende
perspectieven en achtergronden te bekijken. Zo willen we een meer gedragen visie ontwikkelen op
complexe thema’s. De output geven we ook door aan beleidsmakers, om impact te hebben op
regelgeving en wetgeving.

VERBINDING ALS BEREIKEN
We zetten sterk in op het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen en doelgroepen die
afgesneden dreigen te worden. Daarom organiseren we basisvormingen ICT voor wie de digitale
boot dreigt te missen. Daarom organiseren we vormingen over nieuwe digitale technieken om
mensen te bereiken, inclusief de valkuilen van bijvoorbeeld echokamers op sociale media.
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We slagen er ook in om mensen vanuit diverse achtergronden samen te brengen, in diverse
vormingsgroepen. Zo bereiken we mensen met en zonder migratieachtergrond, hoog- midden- en
kortgeschoolden, arbeiders en bedienden, mensen die mee zijn in de digitale samenleving en zij die
de rol moeten lossen, personen met en zonder een handicap en mensen onderaan de sociale ladder,
stuk voor stuk groepen die elders nauwelijks deelnemen aan georganiseerd sociaal-cultureel werk.
Mensen die graag willen deelnemen, maar die door bijvoorbeeld andere verplichtingen of afstand
niet kunnen, proberen we een alternatief te bieden via blended learning. Zo kunnen zij, denk aan
drukbezette ouders, mensen met onregelmatige uren of met ver uit elkaar gelegen werkplekken,
toch deelnemen aan vormingsinitiatieven. Een deel van de vorming gebeurt dan online, een kleiner
deel gebeurt fysiek, waarbij met een extra inspanning toch fysieke ontmoeting mogelijk is. Zo bieden
we kansen op vorming en verbinding, waar sommige randvoorwaarden zoals plaats en tijd de
verbinding zouden bemoeilijken.
Zeggenschap, participatie en inspraak
Terminologie kan verwarrend zijn. Tal van organisaties en overheden geven inspraak of roepen
mensen op om te participeren. Maar wat mogen mensen dan precies doen? Helaas komt
inspraak vaak neer op feedback geven. Het verzamelen van meningen, in het slechtste geval
als argument om gedragenheid in te roepen. Wat met de meningen gebeurt, is vaak veel
minder duidelijk. Participatie is een ander modewoord dat soms kan uitmonden in houden wat
past en weggooien wat niet in het kraam past. We pleiten daarom voor een duidelijke
formulering van wat inspraak en participatie precies inhouden. En we zijn voorstander van
zeggenschap: het mee voor het zeggen hebben. Zeggenschap is mee beslissen, volwaardig en
evenwichtig deelnemen aan een constructief overleg. Wij willen zeggenschap promoten als
alternatief voor afkeren uit onbegrip en onmacht. Zeggenschap is actief en constructief. Het
heeft als basisvoorwaarde dat elke partner in een zeggenschapsproces de ander erkent en
respecteert, ook als die kritisch is.

DE KRITISCHE ROL
ONDERZOEKEND EN ACTIVEREND VORMINGSWERK
Tijdens vormingsmomenten bij AWV nemen we de brede samenleving onder de loep. Wat valt op?
Welke keuzes zijn gemaakt? Welke andere keuzes waren mogelijk?
En vooral: is de gekozen optie sociaal-rechtvaardig en duurzaam? Vanuit de eigen overtuigingen
stellen we kritisch de samenleving in vraag. We zoeken waar nodig naar constructieve alternatieven.
Onze methode is die van zien, oordelen en handelen. De methode van Cardijn. Vorming is een
belangrijke schakel in het proces van maatschappelijke verandering. We versterken mensen met
kennis, expertise en competenties om te reflecteren over de samenleving. Zonder die kennis,
expertise en competenties zou het resultaat van de reflectie minder stevig zijn. Reflecties worden
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ook afgetoetst, verfijnd en versterkt in groep. Zo wordt de cyclus van zien, oordelen en handelen
meer doordacht en gedragen.
Zien, oordelen en handelen – dat stopt niet als de lichten van het vormingslokaal zijn gedoofd.
Onderzoekend vormingswerk kan leiden tot engagement en tot verandering. Reflecties zijn niet per
definitie vrijblijvend. Ze kunnen appellerend zijn. Waarom is iets georganiseerd zoals het is
georganiseerd? Van waar komt dat? Wat willen we veranderen – en hoe kunnen we dat het beste
aanpakken?

KWESTIES
Breed opgevat gaan we aan de slag met kwesties die een sociaal-rechtvaardige en duurzame
samenleving vorm geven, of die net in de weg staan. We maken ook kwesties rond de
levenskwaliteit van individuen en groepen tot de onze. Concreet gaat het om, onder andere,
ruimtelijke ordening, mobiliteit, de digitale kloof, sociale wetgeving, solidariteit en sociale zekerheid,
sociale dumping, precaire statuten, wijzigingen op de arbeidsmarkt zoals arbeid 4.0, psychosociale
aandoeningen herkennen, verzorgen en vermijden, enzovoorts.

DE LABORATORIUMROL
DE OVERSLAG NAAR EXPERIMENT EN ACTIE
De vormingssessies van AWV zijn zo opgevat dat ze voor de deelnemers een vrije en veilige ruimte
zijn om te experimenteren. Deelnemers delen hun ervaringen, samen met eigen reflecties. Het
resultaat van die vormingsmethodiek is dat deelnemers vaak worden uitgedaagd door de
vormingswerker en de groep om niet bij de pakken te blijven zitten, maar concreet actie te
ondernemen, bijvoorbeeld tijdens hun engagement als vrijwilliger. Niet zelden is de vorming dan de
kiem of de katalysator van een bredere actie of experiment.
Ook voor de vormingswerker is elke groepsbegeleiding anders. Ook al zijn de leerdoelen op
voorhand duidelijk, de methodiek laat nog veel marge voor informeel leren en ideeën die spontaan
groeien. Zo komen ook ongepland nieuwe inzichten en concepten tot stand.
AWV hanteert de hypothese van de veelbelovendheid. We bieden experimenteerruimte om nieuwe
inzichten te ontwikkelen, waarvan we graag willen geloven dat ze de samenleving ingrijpend kunnen
veranderen. Burgers die hun engagement willen aanscherpen, vinden in de vormingswerker en de
groep een ideale sparringpartner en krijgen tijdens de vormingsmomenten kennis, expertise en
competenties aangereikt die hen sterker maken om door te zetten met hun innovatieve ideeën.

HET LABO VAN VORMINGSWERKERS
Specifiek voor eigen vormingswerkers organiseren we labo-sessies om te experimenteren met
vormingsinhouden, vormingsmethodieken en werkvormen. Zo willen we structureel kiemende
projecten tegen het licht houden en in een stroomversnelling brengen. De sessies worden begeleid
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door een onafhankelijke externe facilitator, zodat we maximaal worden uitgedaagd om
vernieuwende ideeën te verkennen en expliciet onder elkaar uit te wisselen.
Elke deelnemer aan de labo-sessies werkt rond een eigen project, dat min of meer op het punt staat
om goedgekeurd of uitgerold te worden. Deelnemers volgen mee de evolutie van elkaars project.

EXPERIMENTEREN MET DOELGROEPEN EN KANSENGROEPEN
Uit de kwantitatieve analyse van de deelnemers aan onze vormingssessies weten we welke
doelgroepen sterk vertegenwoordigd zijn en welke ondervertegenwoordigd zijn. Daarom zetten we
ook experimenten op om met bestaande vormingspakketten ook minder bereikte deelnemers aan te
trekken.
We vertrekken vanuit de bewezen sterkte van het vormingspakket, zodat we niet van nul moeten
starten. Onze manier van deelnemers boeien en inhouden concretiseren, passen we voortdurend
aan, zodat het vormingspakket almaar meer aantrekkingskracht krijgt voor de groepen die normaal
uit de boot vallen. We passen deze techniek zowel toe voor computeropleidingen als voor sessies
rond sociale wetgeving en competenties. Zo trachten we onder andere buiten de eigen locaties
vorming te organiseren. We gaan dan naar contexten die vertrouwder zijn voor de doelgroep. Of we
brengen de doelgroep op een creatieve manier samen, buiten de reguliere vormingscontext in een
leslokaal. Daarvoor willen we in de toekomst meer samenwerken met andere partners, die
bijvoorbeeld een goed netwerk hebben in de betreffende doelgroep.
Onze partner beweging.academie biedt ook een veilige en uitdagende leerplaats aan wie zich
geroepen voelt om verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving, als leidinggevende,
bestuurder of in de politiek. Binnen een vertrouwd kader, kunnen zij experimenteren met kennis,
expertise en competenties en zo een eigen en nieuwe, verfrissende aanpak ontwikkelen.
We laten ons bij het experimenteren ook zelf uitdagen, door de brainstorming en uitwisselingen van
AWV-medewerkers extern te laten begeleiden. Een eerste traject is intussen achter de rug, waaruit
we onder meer leerden dat criteria helder en toetsbaar geformuleerd moeten worden, ook wanneer
we zoveel mogelijk ruimte willen laten voor vernieuwing. Intussen hebben we een betere
omschrijving van onze criteria voor vernieuwing, bijvoorbeeld wat betreft beoogde doelgroep,
duurzaamheid na de experimentfase en de hoofddoelstelling ‘gericht op verandering in de
samenleving’. Een duidelijk kader kan mensen net helpen om creatieve oplossingen te vinden die
aan specifieke criteria voldoen. Een externe begeleider helpt om initiatieven te bevorderen die
tegelijk haalbaar én out-of-the-box zijn.
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STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN
Onze strategische en operationele doelstellingen dienen om onze missie op een gedragen en
doorleefde manier te realiseren in de komende beleidsperiode. Ook de partners van AWV vinden in
onze strategische en operationele doelstellingen een houvast. De missie en de strategische en
operationele doelstellingen vormen samen een gedragen en gemeenschappelijk kader, waarbinnen
medewerkers de vrijheid en zeggenschap krijgen om algemeen in hun werking en specifiek in
vormingsmomenten een eigen aanpak te ontwikkelen en eigen accenten te leggen in de realisatie
van deze strategische en operationele doelstellingen.
AWV organiseert tijdens de beleidsperiode frequent uitwisselingsmomenten tussen
beroepskrachten, om zo te leren van elkaars aanpak en voortschrijdend inzicht te ontwikkelen over
de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen.
Onze missie, strategische en operationele doelstellingen zijn niet alleen een sturend en inspirerend
kader op het terrein, maar ook in onze eigen bestuurskamers en die van onze stakeholders. We
gebruiken onze strategische en operationele doelstellingen als referentiekader om onze eigen
werking te evalueren en waar nodig, bij te sturen. Onze strategische en operationele doelstellingen
vormen met andere woorden zowel voor onze eigen overlegmomenten, directiecomité en Raad van
Bestuur, als voor de overleg- en beslissingsplatforms van onze stakeholders en partners, een
onontbeerlijk instrument om de eigen werking, de acties en reacties, frequent tegen het licht te
houden.
De totstandkoming van onze nieuwe missie, visie, strategische en operationele doelstellingen startte
in februari 2018 in Corsendonck. Op een planningsdriedaagse bogen we ons met bestuurders en
educatief medewerkers over de vragen: ‘Wat doen we en waarom, wat stellen we vast in de
samenleving en wat stellen wij daartegenover?’ Ieder maakte daarvoor ook een voorbereiding, via
een bevraging bij zijn of haar omgeving, collega’s, vrijwilligers en andere stakeholders. We maakten
ook een eigen SWOART-analyse. De raakvlakken van onze SWOART, onze contextanalyse en onze
‘why’ vormen de rode draden van onze strategische en operationele doelstellingen.
We opteren voor drie strategische doelstellingen die volgen uit de missie en die aansluiten bij de
geschetste maatschappelijk context. De drie strategische doelstellingen en de missie vormen één
geheel. Elke strategische doelstelling wordt geconcretiseerd in operationele doelstellingen. Elke
operationele doelstelling wordt telkens door AWV en door verschillende partners gerealiseerd.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1.
SD 1 AWV versterkt via niet-formeel en informeel leren de kennis, competenties en expertise
van burgers en specifiek ook van vrijwilligers om constructief deel te nemen aan de
samenleving en zo de levenskwaliteit van zichzelf en hun naasten te verbeteren.
Ook al dragen we bij AWV flexibiliteit en informeel leren hoog in het vaandel, onze
vormingsmomenten zijn allesbehalve vrijblijvend. We gebruiken flexibele werkvormen omdat we
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geloven dat het de beste manier is om tot informeel leren te komen en zo kennis, competenties,
inzichten en expertise te versterken.
Onze vormingen zijn in de praktijk levensbreed. Multiplicatoreffecten buiten onze werking en
algemene versterking van deelnemers zijn absoluut niet uitgesloten. Toch is het ons doel om de
persoonlijke groei vooral in te zetten om in de brede samenleving levenskwaliteit te bevorderen, van
zichzelf en van anderen. We zijn ervan overtuigd dat wie beslagen op het ijs komt, gewapend met
kennis, expertise, competenties en inzichten, een grote meerwaarde kan genereren voor de
gemeenschap waar hij of zij deel van uitmaakt. En dat ongeacht de context, die de wijk, de
werkomgeving, de vereniging of een ander samenlevings- of samenwerkingsverband kan zijn.
We willen mensen niet versterken op één facet, maar wel op vier facetten. Het eerste, zonder
rangorde aan te brengen, is kennis. Denk aan allerhande wetgeving, van sociale materie over
veiligheidsvoorschriften tot ruimtelijke ordening en luchtkwaliteit. Denk ook aan onderbouwing voor
standpunten, zoals wetenschappelijke studies of sprekende statistieken. Het tweede facet zijn
competenties. We versterken competenties zoals IT-vaardigheid, vergaderen, onderhandelen, team
vormen, presenteren, communiceren, enzovoorts. Door ook tijdens vormingen, ‘in vitro’, situaties
en vraagstukken aan te pakken, bouwen deelnemers expertise op – het derde facet. Tot slot, komen
ook inzichten aan bod tijdens onze vormingsmomenten. Dat is het vierde facet. Enerzijds komen
deelnemers tot inzichten door hun eigen bagage en elementen uit de vorming te combineren.
Anderzijds reiken onze vormingswerkers, andere deelnemers en ervaringsdeskundigen ook inzichten
aan, als antwoord op de vraag: ‘Wat zijn volgens ons, bekeken vanuit de bril van bevordering van
levenskwaliteit, mogelijk goede antwoorden op de behandelde vragen en kwesties?’
Last but not least in deze korte toelichting van SD1, vestigen we graag ook de aandacht op het
woord constructief. Wanneer mensen kiezen om in gesprek te gaan, te overleggen, dan betekent dat
voor ons op een respectvolle manier praten, op basis van kennis en kunde. Trouw aan onze missie
en visie, leggen we in de vormingen de nadruk op onze overtuiging dat gedragen verandering pas tot
stand komt via wederzijds respect en door het opzetten van een constructief overleg.
Toegewezen werkingsbudget aan strategische doelstelling 1
2021

2022

2023

2024

2025

60%

56%

60%

66%

60%

SD1 > OD 1 AWV creëert ruimte voor diverse vormen van leren, zodat deelnemers kennis,
competenties, inzichten en expertise kunnen ontwikkelen om deel te nemen, zowel aan het
publieke debat als aan specifieke overlegmomenten over de leef- en werkomgeving van
zichzelf en van hun naasten.
Dit is waar we sterk in zijn, dit is waar we om bekend staan. Onze vormingswerking is een geoliede
machine die feilloos succesvolle vormingen weet te organiseren. Vaak is de vraag groter dan het
aanbod, zeker bij toegespitste, voortgezette vormingen. De syndicale basisvorming is een door
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ervaring glad gepolijst pakket waarmee vormingswerkers deelnemers kunnen boeien en ruimte
kunnen creëren om te groeien in hun rol als werknemersvertegenwoordiger. Het aanbod is breed en
modulair. De voortgezette vorming en burgerschaps- of actualiteitsvorming sluit aan op specifieke
noden of op het heersende publieke debat, respectievelijk rond bijvoorbeeld coachen van
vrijwilligersteams of rond mobiliteit, bouwshift en ruimtelijke ordening.
Deze kernbezigheid van onze werking willen we in de nieuwe periode vanzelfsprekend behouden, in
dezelfde grootte-orde als vandaag het geval is. Bij de zakelijke uitbouw van AWV zullen we extra
kwaliteitscriteria en indicatoren ontwikkelen bovenop het vormingsurensysteem uit de vorige
beleidsperiodes, zodat we op verschillende manier aantallen deelnemers, uren, thema’s, output,
enzovoorts kunnen meten en opvolgen.
Toegewezen werkingsbudget aan operationele doelstelling 1
2021

2022

2023

2024

2025

25%

20%

25%

28%

23%

SD1 > OD 2 Bijzondere aandacht gaat naar kennis-, expertise- en competentieversterking
voor kwetsbare groepen en voor wie de rol dreigt te lossen, bijvoorbeeld in precaire werk-,
woon- of leefomstandigheden.
AWV heeft goede praktijken om vormingen te organiseren en deelnemers naar de juiste vorming toe
te leiden. We slagen er ook in om kwetsbare doelgroepen te bereiken, die elders doorgaans niet
bereikt worden en zeker niet als groep. Met deze doelstelling willen we extra inzetten op kwetsbare
groepen. We willen enerzijds ons bereik vergroten en anderzijds inzetten op individuele en
collectieve emancipatie door de kracht van gemeenschapsvorming via ontmoeting en uitwisseling.
We mikken hierbij op burgers die geen directe collega’s of soms weinig sociale contacten hebben,
zoals zelfstandigen zonder personeel, uitzendkrachten.. Ook jongeren in kwetsbare posities op de
arbeidsmarkt, duaal lerenden, mensen die in precaire woonsituaties leven of mensen die omwille
van digitale ongeletterdheid aansluiting missen. Maar ook binnen de beoogde doelgroep blijven we
alert voor ondervertegenwoordiging van subdoelgroepen. We vragen ons voortdurend af of we wel
iedereen bereiken, bijvoorbeeld bij de maaltijdkoeriers. Is onze vormingsgroep representatief voor
de doelgroep, of missen we de koeriers met migratieachtergrond of de koeriers die in armoede
leven? Als dat nodig is, doen we ook extra inspanningen om mensen te bereiken, bijvoorbeeld wat
betreft de praktische organisatie van de vorming, of bij een fysieke handicap of bij doven en
slechthorenden de inzet van gebarentolken. Hen willen we zowel versterken via onze brede werking,
als via specifieke initiatieven. Zo zullen we de komende beleidsperiode inzetten op het beter
identificeren van mensen die de rol dreigen te missen, door een onderzoek uit te voeren over hun
identiteit en hun noden. Zo zal onze partner beweging.academie climate inclusion focusgroepen
organiseren om te peilen naar draagvlak, drempels en mogelijke versnellers om burgers te
betrekken bij het klimaatbeleid. AWV-partner Educo zal specifieke vormingen organiseren om
digitaal ongeletterden wegwijs te maken met ICT-hulpmiddelen.
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Toegewezen werkingsbudget aan operationele doelstelling 2
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SD1 > OD 3 Om digitale participatie voor alle burgers mogelijk te maken, organiseert AWV
zowel algemene computervormingen als specifieke vormingen rond de inzet en de impact
van digitale hulpmiddelen.
Wie elke vorm van digitale competentie mist, krijgt het almaar moeilijker om de rol niet te lossen.
De digitale kloof heeft een veel bredere reikwijdte dan louter het hebben of het niet hebben van
digitale competenties. Sterk uitgedrukt: AWV kan haar brede missie niet verwezenlijken als ze de
groep burgers zonder digitale competenties zou uitsluiten. Computer- en
communicatiehulpmiddelen zijn onontbeerlijk om impact te genereren. Wie geen basishandelingen
met een smartphone of computer kan uitvoeren, die dreigt uit de boot te vallen. Daarom vinden we
het onze taak om burgers waar nodig te laten bijbenen. Enkel zo zal de premisse van digitale
geletterdheid, die nodig is om onze missie en het leren van andere competenties ten volle te
verwezenlijken, geen drempel vormen.
Via AWV-partner Educo organiseren we toegankelijke algemene computervormingen, zoals over het
gebruik van Windows, de smartphone, de e-toepassingen en het Office-pakket. Zo willen we de
digitale kloof dichten, inclusief en vooral wat betreft de drempels voor een volwaardige deelname
aan de arbeidsmarkt, de samenleving en het publieke debat over beide.
Via specifieke brede en open vormingen, bieden we ook vormingen aan over digitale
communicatiemiddelen. Ook dat is broodnodig, omdat de nieuwe technieken vaak de oude
vervangen, of overtreffen in effectiviteit. Hoe maak je een videoboodschap, een vlog? Hoe stel je
een sociale mediaplan op? Welke invloed en impact hebben radio, tv, kranten en sociale
mediakanalen? We geven geen louter technische vormingen, maar vooral tips and tricks gericht op
aanwezigheid, inzet en impact. En dat zowel naar een breed als naar een afgebakend publiek,
bijvoorbeeld de vereniging, de werknemers van een specifiek bedrijf of de syndicale
vertegenwoordigers uit een regio.
Tot slot willen we niet alleen vormingen organiseren over ICT en digitale
communicatiehulpmiddelen, we willen er ook zelf mee aan de slag als vormingsinstrument. Zo zullen
we de komende beleidsperiode extra modules ontwikkelen om aan te bieden via blended learning,
voor werknemersvertegenwoordigers die niet kunnen deelnemen aan fysieke vormingsmomenten,
of voor het open aanbod, als voor- en/of natraject bij actualiteitsvorming. Deelnemers kunnen dan
een voorbereiding en/of een verwerking maken via het blended learningplatform, of ze kunnen
deelnemen aan webinars, of andere digitale toepassingen gebruiken.
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SD 1 > OD 4 AWV ontwikkelt vormingen met kennis, expertise en competenties die een
antwoord kunnen bieden op de toenemende vragen over psychosociale aandoeningen zoals
burn-out, depressie, stress en de balans werk-privé.
Het aantal psychosociale aandoeningen in ons land blijft stijgen. Eind 2017 zaten 140.000
werknemers thuis met psychologische klachten. Het aantal burn-outs steeg op vijf jaar tijd met 39
procent. Dat zijn cijfers die schreeuwen om betere kennis en aanpak van aandoeningen, oorzaken en
gevolgen.
Burgers en syndicale afgevaardigden krijgen vragen over pyschosociale aandoeningen, zoals burnouts en depressies. Die vragen gaan naast werkgerelateerde klachten, ook over nietwerkgerelateerde oorzaken en gevolgen van psychosociale aandoeningen. Sommige vragen gaan
nog breder, naar zingeving, het leven, de samenleving. Niet zelden komen mensen met vragen na
traumatische gebeurtenissen, zoals ontslag, ziekte en verlies of na ingrijpende wijzigingen zoals
echtscheiding, fusie, overname of herstructurering. Daarom willen we via vorming de sociale en
mentale weerbaarheid bij burgers en werknemersvertegenwoordigers verhogen, zodat zij in elke
context adequaat kunnen reageren op hulp- en informatievragen. Niet alleen op persoonsvlak, maar
ook op organisatorisch vlak, zowel op het werk, in de vereniging als thuis.
We organiseren vormingen over tal van onderwerpen in de sfeer van het psychosociale welbevinden
van mensen. Hoe ga je om met pesten op het werk, hoe voorkom je het? Wat zijn oorzaken en
gevolgen van burn-out? Hoe zorgen voor een goede work-life-balans? Hoe creëer je een
organisatiecultuur waarin tijdkrediet aangemoedigd wordt (en niet als last of probleem wordt
gezien)?
We leiden geen mensen op om hulpverlener te worden, wel om competent en constructief een
gesprek over deze moeilijke onderwerpen aan te gaan, zowel op persoonlijk vlak als op
organisatorisch vlak. Hoe kan je een moeilijk gesprek voeren en hoe kan een organisatie een
preventief beleid ontwikkelen? Of ook: wat is grensoverschrijdend gedrag, op het werk en
daarbuiten?
Daarnaast vallen onder deze operationele doelstelling ook vormingen over de balans werk-privé,
voortdurende beschikbaarheid van werknemers, dynamieken en inzichten rond klein verlet,
cafétariaplannen met bijvoorbeeld strijkatelier en kinderopvang, tijdkrediet met zorgmotieven,
enzovoorts. Een deel van die vormingen wordt ook specifiek bekeken vanuit een vrouwelijke bril,
door de vrouwenwerking van ACV-CSC METEA. Zij adviseren inhoudelijk en programmatorisch. AWV
en haar structurele partner Arvo organiseren specifieke vormingen voor de vrouwenwerking van
ACV-CSC METEA, die ook door de vrouwenwerking mee worden voorbereid.
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De problematiek van psychosociale aandoeningen krijgt aandacht in verschillende werkingen en
verschillende vormingen. We willen ook de betrokken beroepskrachten laten uitwisselen, zodat de
actualiteitsvorming in regio’s, de voortgezette vorming van Arvo en de vraaggestuurde
burgerschapsvorming via onder andere beweging.academie elkaar kunnen versterken.
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SD1 > OD 5 AWV ontwikkelt samen met de deelnemers manieren om als individu en als
collectief impact te hebben op de veranderende werk- en leefomgeving als gevolg van
technologisering, robotisering en digitalisering, het zogenoemde ‘industrie 4.0’.
Technologische vooruitgang verandert ook de maakindustrie. Begrippen als artificiële intelligentie,
meet-, tracking- en regelapparatuur, 3D-printing en wearables zijn geen vakjargon meer. Zij zullen
de komende jaren de samenleving en de arbeidsmarkt grondig veranderen. Trouw aan onze missie,
willen we mensen versterken met kennis, competenties, inzichten en expertise zodat zij ook in de
veranderende context van het zogenoemde ‘industrie 4.0’ kunnen deelnemen aan het debat over de
toekomst. Want de toekomst, dat gaat ook over de levenskwaliteit van henzelf en gelijken.
Hoewel de opkomst van meer digitale en geconnecteerde toepassingen in de maakindustrie buiten
discussie staat, blijft de precieze uitrol nog koffiedik kijken. Net omdat de nieuwe technologie zo’n
grote impact kan hebben op ons dagelijks leven, is vaak de vraag of alle puzzelstukken passen: ‘Is er
vraag?’, ‘Is het betaalbaar?’, ‘Is het duurzaam?’, enzovoorts. Toekomstdenkers gaan ervan uit dat tot
de helft van de huidige taken in de maakindustrie kan verdwijnen. Anderen haasten zich dan weer
om te nuanceren, door te benadrukken dat taken vooral zullen veranderen en dat er nieuwe soorten
jobs komen, wat niet per se betekent dat er minder jobs zullen zijn.
De precieze gedaante van ‘industrie 4.0’ mag dan nog niet vaststaan, wat wel vaststaat, is dat de
bedrijven, de samenleving en de arbeidsmarkt serieuze veranderingen zullen ondergaan. Andere
manieren van arbeidsorganisatie zullen op een gedragen manier vorm gegeven moeten worden.
Ook de arbeidsomstandigheden, de arbeidsverhoudingen en zelfs de arbeidsvoorwaarden zullen bij
de geleidelijke opmars van ‘industrie 4.0’ sterk wijzigen. Wij willen door middel van vorming burgers,
werknemers en hun vertegenwoordigers klaarstomen om de veranderende wereld mee vorm te
geven en wel zo dat elk belang wordt meegenomen, inclusief de levenskwaliteit van mensen.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
SD 2 Vormingsmomenten bij AWV zijn actie-en ervaringsgericht, gemeenschapsvormend en
emancipatorisch. Met gelijkwaardigheid als uitgangspunt en als doel, is het leerproces
participatief en co-creatief.
Onze tweede strategische doelstelling bevat een aantal afgemeten eigenschappen van onze
methodiek, die voor een groot stuk onze eigenheid bepaalt. Vaak zijn de eigenschappen vlot te
plaatsen tegenover hun tegengestelde: gelijkwaardig tegenover niet-gelijkwaardig. Participatief
tegenover ex cathedra. Die keuzes zijn stuk voor stuk niet vanzelfsprekend en ze vergen
volgehouden aandacht, elke dag en elk vormingsmoment, om ze waar te maken. Net daarom is deze
tweede strategische doelstelling zo belangrijk, positief en affirmatief geformuleerd: de
vormingsmomenten zijn de reeks opgesomde eigenschappen. Dat willen we blindelings kunnen
zeggen over elk vormingsmoment onder de vlag van AWV. Meer nog, we willen dat de verschillende
claims overeind blijven wanneer om het even welk vormingsmoment met een fileermes grondig
wordt onderzocht.
Met het begrip actie- en ervaringsgerichte vorming willen we benadrukken dat vorming een middel
is, enerzijds om ervaring aan te scherpen, anderzijds om toekomstig handelen nog beter vorm te
geven. Deelnemers komen binnen in de vorming met hun specifieke bagage, hun ervaring. Daarmee
gaan we aan de slag, daar sluit de vorming nauw op aan. Maar de vorming sluit niet alleen nauw aan
op wat deelnemers binnenbrengen, maar ook op wat ze meenemen uit de vorming.
De begrippen gemeenschapsvormend en emancipatorisch incorporeren onze drang om deelnemers
uit zichzelf te laten treden. Ze stellen niet alleen eigen inzichten in vraag, ze ontdekken of
herontdekken ook hoe ze een constructieve actor kunnen worden in de samenleving en welke
mogelijkheden daartoe verscholen zitten in de kracht van de gemeenschap.
Want als socio-culturele vormingsinstelling zweren we bij sociaal leren. Hoe concreter, hoe
realistischer, hoe dichter op de huid van deelnemers, hoe liever wat ons betreft. Deelnemers
kunnen leren van elkaar en kunnen met elkaar leren, doordat ze in groep uitdagingen aanpakken.
We stellen niet zomaar een vormingsgroep samen, maar zorgen voor een goede mix van interesses,
uitdagingen en achtergronden. Door levensechte vraagstukken te gebruiken in diverse groepen,
stimuleren we tegelijk expertise-opbouw, sociaal leren en gemeenschapsvorming.
Het engagement dat spreekt uit strategische doelstelling 2, is het engagement dat onze aanpak
uitdagend en doordacht is op al deze vlakken. Door bovenstaande vormingskenmerken te
waarborgen, willen we professionele facilitators van informeel en niet-formeel leren zijn.
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SD 2 > OD 6 Diversiteit in leergroepen wordt actief bevorderd door groepssamenstelling. We
vatten diversiteit breed op: gender, leeftijd, migratieachtergrond, scholingsgraad, en
tewerkstellingssituatie. De diversiteit wordt als sterkte aangewend in de vormingsmethodiek
om van elkaars ervaring te leren – met de deelnemers als getuigen en als co-teachers.
Diversiteit is een sterkte, algemeen en in onze werking. We merken dat veel organisaties zich
afvragen hoe ze moeten omgaan met diversiteit, of vaak voorafgaand, hoe ze een divers publiek
kunnen bereiken. Wij bereiken mensen met verschillende achtergronden wel omdat de populatie
aan werknemersvertegenwoordigers zo divers is: overal in het land en alle sectoren, alle
opleidingsniveaus, met een divers palet van nationaliteiten en migratieachtergronden.
Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met diverse achtergronden elkaar kunnen versterken. Daarom
zetten we expliciet in op het vormen van vormingsgroepen met mensen met diverse achtergronden.
Gedeelde vragen, bezigheden of onzekerheden of louter een veilige fysieke en mentale
vormingsruimte delen is vaak voldoende om begrip en gemeenschapsvorming te laten kiemen,
zowel voor deelnemers die hetzelfde denken, als voor deelnemers die een tegengestelde mening
zijn toegedaan.
Waar we er vandaag al in slagen om mensen met diverse achtergronden te bereiken en diverse
groepen samen te stellen, willen we in de beleidsperiode 2021-2025 hierop extra inzetten met
doorgedreven analyses van de deelnemers die we bereiken en met een uitvalstudie. Zo kunnen we
nog gerichter diversiteit bevorderen en houden we de vinger aan de pols van de instroom, zodat we
tijdig onder- of oververtegenwoordiging vaststellen en daarmee aan de slag kunnen gaan. De diverse
achtergronden waarop we zullen monitoren zijn gender, leeftijd, migratieachtergrond,
scholingsgraad en tewerkstellingssituatie.
We zullen ook een traject starten met mensen met verschillende levensbeschouwingen. Daaruit
willen we ook als organisatie leren, naast de leerwinst voor de diverse deelnemers.
De diversiteit aan invalshoeken willen we de komende beleidsperiode nog meer aan bod laten
komen tijdens vormingen. Dat gebeurt nu al, omdat we diversiteit als een sterkte zien en bij onze
typerende methodiek graag vertrekken vanuit concrete ervaringen van deelnemers. Die aanpak
willen we nog versterken door specifiek ervaren deelnemers aan vormingsgroepen toe te voegen,
als getuige, als co-teacher of als coach. Zij kunnen een specifieke rol krijgen tijdens de vorming en
een adviserende rol voor en na de vorming, bijvoorbeeld bij het ontwerpen en bij de evaluatie. In
specifieke gevallen kunnen ze na de vorming ook betrokken blijven als ervaren coach van
deelnemers die de vorming in praktijk toepassen.
Ons uitgangspunt is altijd: diversiteit is een sterkte. Soms kan het voorvallen dat aparte
vormingsgroepen beter zijn en wijken we van dat principe af. De uitzondering bevestigt de regel
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bijvoorbeeld bij specifieke vormingen voor vrouwen of voor jongeren. Of vormingen voor
werknemersvertegenwoordigers in maatwerkbedrijven. Zij komen in aparte groepen naar de
vorming. Ook militanten met een beperking kunnen zo toch volwaardig
werknemersvertegenwoordiger zijn. Dat werkt goed omdat het begeleidend personeel zijn
begeleidingsrol ook opneemt in het sociaal overleg en in de vorming.
De aparte vormingen voor jongeren, vrouwen of deelnemers met een beperking zijn zo specifiek dat
de leerwinst het grootst is met aparte vormingen. We weten ook uit ervaring dat aparte vormingen
heilzaam zijn om precies die doelgroepen te bereiken. Jongeren hebben ook een apart adviesorgaan
dat zelf inhouden kan aanreiken. Beweging.academie zal ook per regio een jongerentraject
organiseren, waarbij jongeren werken rond waarden en normen. Het spreekt voor zich dat in deze
gevallen de homogene samenstelling van de groep ook een even bewuste en weloverwogen keuze is
als de principiële keuze voor heterogene groepen.
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SD 2 > OD 7 Door participatief en co-creatief op zoek te gaan naar oplossingen en acties die
de groep en de groepsleden vooruit helpen, ervaren de groepsleden de expertise en de
verbondenheid van de groep als bron van individueel leren.
Participatief en co-creatief sociaal leren is een kerneigenschap van onze methodiek. Om dat
succesvol te organiseren, moeten randvoorwaarden vervuld zijn en is enige ervaring met interactiemethodieken nodig. Door expliciete processen voor het ontwerpen van een vorming en door
draaiboeken voor vormingen op te stellen, willen we garanderen dat het aandeel participatief en cocreatief leren elke vorming zo groot en zo efficiënt mogelijk is. Onze ervaring en de technieken die
we de voorbije jaren ontwikkelden, zullen we daartoe inzetten en verankeren in de brede werking.
Concreet gaan we onze interactiemethodieken nog sterker uitdiepen, door uitwisseling onder
werkingen en begeleiders van vormingen, door draaiboeken en een overzicht van methodieken aan
te leggen. Zo willen we onze eigen inzichten en kennis vergroten, waarmee we uiteindelijk
vormingen kunnen ontwikkelen en begeleiden waarin oefeningen, brainstorming en uitwisselingen
nog meer gevaloriseerd kunnen worden. Participatie en co-creatief sociaal leren stellen we als een
basisdoelstelling voor elke AWV-vorming.
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SD 2 > OD 8 De erkenning van elkaars zoektocht en leerproces verhoogt het zelfvertrouwen
en het zelfbewustzijn als gemeenschap. Elk vormingsmoment bij AWV is daarom ook een
veilige ontmoetingsplaats.
Leren komt niet tot stand in onveilige contexten. Een interactieve vormingsmethodiek zou meteen
spaak lopen wanneer de deelnemers zich niet fysiek en mentaal veilig voelen. Daarom is het bij AWV
bijzonder belangrijk dat elke vormingsgroep zich veilig voelt, als basisvoorwaarde om tot sociaal
leren te komen. Dat doen we door afspraken vooraf en door afspraken aan de start van de sessies.
We verzekeren deelnemers dat wat in de vormingssessie aan bod komt, enkel daar wordt gebruikt
en nooit elders herhaald wordt. Die afspraak maken de deelnemers ook met elkaar.
Binnen die veilige leercontext kunnen we aan het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn van de groep
werken. Deelnemers ontdekken welke vragen, bezigheden en onzekerheden ze delen en gaan
daarmee gezamenlijk aan de slag. Waar dat meerwaarde biedt, voor de veiligheid of voor het sociale
leerproces, werken we daarom met vaste groepen gedurende een langer traject.
De voorwaarden voor een veilige leercontext, de methodieken om aan groeps- en
gemeenschapsvorming te doen en het voortdurend bewaken van die voorwaarden en methodieken,
onder meer via de begeleider en de evaluatie, maken we een vast onderdeel van elke AWV-vorming,
van voorbereiding tot nawerking.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
SD 3 Waar deelnemers onmacht, onbegrip, ongenoegen en onbehagen ervaren, verwerven
ze gaandeweg de kennis en competenties om die ervaringen om te buigen in zeggenschap,
impact en positieve actie. Bestaande kennis wordt aangevuld, goede praktijken worden
versterkt en ontwikkelde competenties worden aangescherpt. Elke vorming bij AWV wordt
daarom bottom-up opgebouwd als samenspel tussen vormer en deelnemers onderling. Zo
werkt de vorming als een hefboom voor individuele groei en voor verandering in de
samenleving en in organisaties.
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Wij geloven dat de beste en meest effectieve vorming zo naadloos mogelijk moet aansluiten op hoe
de deelnemer zich aandient aan de start van een vorming. Vinden we die aansluiting niet of te
weinig, dan daalt het effect van de vorming op talloze vlakken (leren, gemeenschapsvormende
functie, kritisch experimenteren, welbehagen, …). Hoe slechter het contact tussen het ‘stopcontact’
van de deelnemer en de ‘stekker’ van de vorming, hoe minder effect. Net daarom proberen we de
raakvlakken te maximaliseren, door de vorming bottom-up vorm te geven en door op bestaande
kennis, competenties, inzichten en expertise voort te bouwen.
Wij willen dat elke deelnemer in elke vorming een antwoord kan vinden op de vragen waar hij of zij
mee komt en dat er tijdens elke vormingssessie een wisselwerking ontstaat tussen elke individuele
deelnemer en datgene wat hij of zij ontmoet tijdens de vorming: andere deelnemers, inhouden,
methodieken, enzovoorts.
Enkel op die manier kunnen we deelnemers sterker maken om op een gelijkwaardige en
constructieve manier deel te nemen aan het debat over zijn eigen levenskwaliteit en die van zijn
naasten, in verschillende contexten: van het werk tot de wijk. Bottom-up, ervaringsgericht sociaal
leren is onze unieke methodiek die tegelijk in staat is om wat sterk is te versterken, maar ook om
gevoelens van onmacht, onbegrip en onbehagen om te zetten in macht, begrip en kracht om te
handelen. Zo krijgen burgers in de brede samenleving meer zeggenschap en verhoogt hun
betrokkenheid op de gemeenschap en de democratische vormgeving ervan.
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SD 3 > OD 9 AWV wil de handelingsruimte en de handelingsbekwaamheid van werknemers
en hun vertegenwoordigers vergroten, zodat zij in een context van gelijkwaardigheid kunnen
deelnemen aan het overleg binnen de organisatie en de samenleving, en zodat zij bruggen
kunnen slaan tussen gelijkgestemden en andersdenkenden.
It takes two to tango. En dan is nog niets gezegd over techniek en vaardigheden, anders trap je op
elkaars zere tenen. Met deze operationele doelstellingen zetten we specifiek in op de vaardigheden
die nodig zijn om een constructief overleg te voeren, eigen handelingsruimte en
handelingsbekwaamheid te vergroten en bruggen te slaan tussen gelijkgestemden en
andersdenkenden.
En daar is heel wat voor nodig. Empathie, maar ook een breed scala aan sociale vaardigheden, goede
communicatie, onderhandelingstechnieken, vergadervaardigheden, inzicht in groepsdynamica, een
groep coachen, enzovoorts. Rond al die thema’s willen we vormingen aanbieden, zodat mensen
adequate competenties ontwikkelen om een inhoudelijke uitdaging dankzij sociale vaardigheden tot
beter dan verwacht resultaat te brengen.
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SD 3 > OD 10 AWV selecteert onderwerpen waarover onbegrip, ongenoegen en onbehagen
in de samenleving opborrelt. Betrokken burgers worden aangemoedigd en versterkt om
actor te worden in de dialoog en zeggenschap op te eisen zodat zij mee de toekomst kunnen
bepalen.
Kennis is macht – en kracht. Competenties, inzichten en expertises zijn dat ook. Wanneer we kennis,
competenties, inzichten en expertises kunnen aanbieden over onderwerpen die mensen beroeren,
die mensen emotioneel raken, dan slaan we twee vliegen in één klap. Ten eerste zitten we recht in
het hart van mensen, ten tweede geven we vorm aan een publiek debat dat net vorm nodig heeft, of
minstens nog niet is uitgekristalliseerd.
De wereld is complex, het evenwicht broos. Grote groepen mensen verliezen hun zin voor
perspectief, ze raken teleurgesteld in de organisatie van de samenleving. Sterke gevoelens van
onbegrip, ongenoegen en onbehagen steken de kop op, aan alle uiteinden van het politieke
spectrum. Denk aan klimaat en migratie, maar ook aan sociale zekerheid, inbegrepen de hoogte van
pensioenen, mobiliteit en ruimtelijke ordening, ethische en medische vraagstukken, of de grenzen
van flexibel en onregelmatig werken.
Kenmerkend voor de hedendaagse samenleving is dat dit soort onderwerpen vaak messcherpe
dramatische probleemanalyses hebben, maar vaak geen oplossing, of een oplossing die te
simplistisch is, te mooi om waar te zijn, of te onrealistisch of ongedragen.
Door kennis, competenties, inzichten en expertise toe te voegen aan het publieke debat via vorming
van mensen, willen we het begrip voor de problematiek vergroten en een begin of zelfs een kader
van oplossing mee realiseren. Met wie inhoudelijk geboeid is, willen we aan de slag om hem of haar
actor te maken in het publieke debat en zeggenschap op te nemen of op te eisen. Zo kan echte
gedragen en doordachte verandering worden vormgegeven, net voor die onderwerpen waar de
publieke opinie verdeeld over is. Daartoe ontwikkelen we vraaggestuurd actualiteitsgebonden
vormingspakketten. Om deze doelstelling te realiseren, zal het ook noodzakelijk zijn om een sterk
netwerk te vormen, zodat we met vorming ook een doeltreffend middel kunnen zijn om kiemende
actie te versterken. Uit vorming kan ook actie groeien, dankzij het gemeenschapsvormende effect.

Toegewezen werkingsbudget aan operationele doelstelling 10
2021

2022

2023

2024

2025

6%

8%

6%

3%

6%

AWV Beleidsplan

2021-2025
33

FUNCTIEMIX
We kiezen bij AWV vzw bewust om in te zetten op het samenspel van drie functies: de leerfunctie,
de gemeenschapsvormende functie en de maatschappelijke-bewegingsfunctie. Die keuze volgt voor
ons als vanzelf uit onze missie waarin we onze ambities op het vlak van leren,
gemeenschapsvorming en samenlevingskritische deelnemers in de verf zetten. Onze strategische
doelstellingen vloeien voort uit onze missie en concretiseren de ambitie van onze missie
respectievelijk op het vlak van de leerfunctie, de gemeenschapsvormende functie en de
maatschappelijke bewegingsfunctie.
Met elk van onze strategische doelstellingen willen we onze aanpak van één van de functies
versterken. De realisatie van de strategische doelstellingen en de gekozen functiemix is niet
geïsoleerd, maar zowel functies onderling als de strategische doelstellingen zijn erg vervlochten met
elkaar. Immers, binnen de vormingssessies die we inrichten, zal altijd zowel ruimte zijn voor de
leerfunctie, de gemeenschapsvormende functie als de maatschappelijke bewegingsfunctie. Een
vormingsmoment bij AWV wil deelnemers zowel niet-formeel laten leren, met elkaar verbinden als
kritisch laten reflecteren en ageren over en tegenover de samenleving en de eigen organisatie. Bij
AWV is leren altijd sociaal leren, met als onderwerp de organisatie en het regelsysteem van onze
samenleving. Dat maakt dat onze werking tegelijk op de drie functies kan inzetten.
Hieronder lichten we onze visie en onze aanpak per functie toe.

DE LEERFUNCTIE
De activiteiten van AWV zijn erop gericht om via niet-formeel en informeel leren de kennis, de
competenties, de inzichten en de expertise van burgers en specifiek ook van vrijwilligers te
versterken. Met onze werking willen we op die vier aspecten inzetten, niet enkel kennis of niet enkel
competenties. Omdat we onze deelnemers op die vier vlakken willen versterken, gebeurt leren per
definitie minstens gedeeltelijk als interactie. Een brede, open en toegankelijke vormingsmethodiek is
daarom noodzakelijk, zodat sociaal leren zowel gestuurd als spontaan kan plaatsvinden. Het is de
taak van de groepsbegeleider om het leerproces te bewaken door op elk van de vier vlakken een
kader te scheppen waarmee de groep en elk individu zelf aan de slag kan.
Hoe beter dat kader is afgestemd op de noden van onze deelnemers en op de manieren waarop
volwassenen leren, hoe efficiënter het effectieve leren kan plaatsvinden. We scholen daarom onze
groepsbegeleiders permanent bij in bijvoorbeeld groepsdynamica, meten van transfer en
vormingsmethodieken. Daarnaast ontwerpen we voortdurend nieuwe vormingsinhouden en
methodieken: volledig nieuw, of aangepast op basis van concrete ervaring. We experimenteren met
digitale tools, zowel tijdens fysieke vormingsmomenten als voor leren op afstand, met webinars,
blended learning en online bevragingen. Uiteraard altijd met aandacht voor de toepassing van
sociaal leren, ook bij het gebruik van digitale hulpmiddelen.
De inzet van onze methodiek is om elke vormingsgroep een leeromgevingen aan te bieden die
deelnemers toelaten om een kloof te overbruggen, of minstens kleiner te maken, telkens op één of
meerdere vlakken: kennis, expertise, inzicht en competenties. De operationele doelstellingen 1 tot
en met 5 concretiseren de terreinen waarop we specifiek willen werken.
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Onze inhoudelijke werkgroep is verantwoordelijk voor het voortdurend verbeteren en veranderen
van onze leeromgevingen, op basis van een bevraging van de leernoden en de implementatie van
onze strategische en operationele doelstellingen. Nieuwe medewerkers krijgen bij hun start een
zesdaagse cursus waarin ze zich onze specifieke visie, methodologie en leeromgeving eigen maken
Naast onze generieke aanpak en methodologie, ontwikkelen we ook leeromgevingen voor
deelnemers met een specifieke achtergrond, bijvoorbeeld deelnemers met een mentale beperking,
of deelnemers in precaire leefomstandigheden. Natuurlijk proberen we alle deelnemers, overtuigd
van het belang van diverse groepen en inclusie, zoveel als mogelijk in onze algemene werking te
integreren. Soms kan de leerwinst groter zijn in een aparte groep, of is een specifieke aanpak meer
aangewezen, omdat de achtergrond van de deelnemer zo ingrijpend is dat aansluiten bij een
reguliere groep minder aangewezen is. Dan ontwikkelen we een specifieke leeromgeving,
bijvoorbeeld voor deelnemers in maatwerkbedrijven, of voor deelnemers die precaire
werkomstandigheden delen of voor deelnemers in armoede, of voor deelnemers met slechts een
basiskennis Nederlands.

DE GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
De aanpak van AWV zet sterk in op de gemeenschapsvormende functie, in verschillende opzichten:
gemeenschapsvorming, zowel via bonding en via bridging, als gemeenschapsvormgeving. Voor,
tijdens en na vormingsactiviteiten zijn we hiervoor bijzonder aandachtig en maken we hier graag tijd
voor, omdat we heel erg geloven in de meerwaarde van gemeenschapsvorming voor de extra
levenskwaliteit die onze missie wil realiseren. Onze ambities rond de gemeenschapsvormende
functie concretiseren we voornamelijk in strategische doelstelling 2 en operationele doelstellingen
6, 7 en 8.
Wij geloven dat de levenskwaliteit die onze missie vooropstelt, het beste samen gerealiseerd kan
worden, in overleg, zoals onze visie expliciteert. Individuele levenskwaliteit komt ook uit de kwaliteit
van het samenleven. Daarom vinden we het van bijzonder belang om als integraal deel van onze
methodiek te werken aan gemeenschapsvorming.
Zowel de inhouden als de inzichten waarmee we werken gaan over hoe we onze samenleving vorm
geven en vorm kunnen geven om de levenskwaliteit van alle burgers te bevorderen. De
competenties en expertise die we willen versterken, zijn sociale competenties: samenwerken,
overleggen, tot een gemeenschappelijk begrip en akkoord komen. Onze inhoud, diverse antwoorden
op de vraag hoe levenskwaliteit verbeteren, als onze competenties die we versterken, hoe dat in
overleg te bereiken, zijn beide sociaal en niet technisch van inslag. We maken daarbij geen
onderscheid tussen deelnemers die gelijkgestemd zijn en deelnemers die er tegenovergestelde
meningen op na houden.
Vandaar zeggen we dat we inzetten op gemeenschapsvorming, doordat we met mensen bezig zijn,
hen verbinden, hen van elkaar laten leren, kracht putten uit de ontmoeting om hun engagement
verder te zetten, te versterken of te hernieuwen. We zetten ook in op gemeenschapsvormgeving:
we bieden een voldoende open kader om de regels in de gemeenschap zelf in vraag te stellen en
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waar nodig aan te passen, telkens vanuit het idee om de gemeenschap te verbeteren door het
gemeenschappelijke repertorium en het afsprakenkader sterker te maken. Onze werking doet ook
tegelijk aan bridging en aan bonding. Deelnemers delen een specifieke achtergrond, hun
engagement om te ijveren voor een betere levenskwaliteit in de samenleving en op het werk – maar
ze verschillen ook sterk wat betreft bijvoorbeeld socio-economische achtergrond, opleidingsniveau,
tewerkstellingssituatie of etnisch-culturele achtergrond. Door mensen met hetzelfde engagement
samen te brengen, doen we aan bonding. Door mensen met verschillende achtergronden samen te
brengen, faciliteren we bridging.
We proberen mensen aan te moedigen om gemeenschapsvormend in de samenleving te staan, want
we geloven in de maakbaarheid van de samenleving. We zetten doelbewust leeromgevingen op met
mensen met verschillende achtergronden en ideeën. We begeleiden hen om de toevallige, informele
ontmoeting te overstijgen, bijvoorbeeld via de methodiek van leesgroepen.
Mensen die aan de slag gaan met wat ze bij ons leren, kunnen op de plaatsen waar ze komen ook
zelf gemeenschappen vorm geven en mensen met elkaar verbinden. Zoals wij tijdens
vormingsmomenten mensen met elkaar verbinden, door hen samen in een groep vorming te laten
volgen, waarbij we ervan overtuigd zijn dat de verbinding nodig is om van elkaar te leren.
We merken de noodzaak daarvan vooral via items uit vragenlijsten die peilen naar afhaken. Als
mensen zich niet verbonden en geborgen voelen in de vormingsgroep, dan is dat een belangrijke
reden om af te haken. Vertegenwoordigers op de werkvloer en daarbuiten hebben weleens het
gevoel tussen hamer en aambeeld te zitten. De bemoediging van mensen die hetzelfde gevoel
kennen en herkennen, is dan belangrijk om vol te houden. Net daarom vinden we het bijzonder
belangrijk om waar dat relevant is, mensen in dezelfde groep vorming te laten volgen en met telkens
dezelfde begeleider, net omdat de groep zo kostbaar is voor de groepsleden. Mensen leren meer in
een kader dat voldoende veiligheid biedt en waar men elkaars situatie en achtergrond beter leert
kennen.
Tot slot geloven we dat gemeenschapsvorming het beste gefaciliteerd wordt in co-creatieve en
actiegerichte leeromgevingen. Handen uit de mouwen, actieve deelname, dat biedt een betere
garantie op gemeenschapsvorming, gemeenschapsvormgeving, bridging en bonding dan ex cathedra
vorming, zonder interactie of co-creatieve methodiek. De actiegerichtheid van onze vormingen
verhoogt het hands-on-gehalte. Deelnemers krijgen sterker de indruk dat ze aan de slag kunnen met
wat ze geleerd hebben. Niet zelden nemen ze tijdens actiegerichte vorming de aangereikte acties en
ervaringen van andere deelnemers over, net omdat ze weten dat andere deelnemers met dezelfde
vraagstukken worstelen en op een gelijkaardige manier in het leven staan, of op een gelijkaardige
manier hun engagement invullen. De acceptatie van oplossingen en acties uit de groep, hangt samen
met de mate waarin deelnemers zich in de groep als gelijken erkennen en zich verbonden voelen.

DE MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE
Onze interactieve methodiek die sterk inzet op sociaal leren, slaagt erin om het persoonlijke tot
politiek op te schalen. Telkens opnieuw stellen deelnemers tijdens de vorming vast dat zij niet alleen
staan met een inzicht of een uitdaging. Uit de reflecties en de vormingsinhouden die op die
vaststelling volgen, komen niet zelden alternatieve beleidsvoorstellen naar boven, zowel wat betreft
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de aanpak van de samenleving in het algemeen, als specifiek binnen de eigen organisatie als op de
werkvloer. Het versterken van kennis, competenties, expertise en inzichten verhoogt de
betrokkenheid, en daarmee ook de drang om effectief iets te veranderen.
Met de ideeën en de suggesties die opborrelen, kunnen deelnemers zelf aan de slag gaan via eigen
projecten, in de samenleving of op de werkvloer, maar ze kunnen ideeën en signalen ook doorgeven
aan andere vertegenwoordigers, bijvoorbeeld aan het ACV als deelnemer aan de Groep van Tien of
de Nationale Arbeidsraad, of aan beweging.net-organisaties die lid zijn van adviesraden. Onze
vorming speelt dan de rol van katalysator, de plaats waar signalen vorm en scherpte krijgen, waar ze
uitkristalliseren, om ze daarna door te geven aan beleidsinstanties.
We zetten daarbij prioritair in op de samenlevingsvraagstukken die we identificeerden in onze
omgevingsanalyse en waarop vanuit onze missie en doelstellingen willen inzetten, denk aan
psychosociale problemen op het werk en daarbuiten, maar ook gespreide tewerkstelling, de
flexibilisering en precarisering van arbeid, robotisering en digitalisering, enzovoorts. Telkens komen
tijdens de vormingsmomenten elementen aan bod die in eerste instantie persoonlijke uitdagingen
lijken, zoals toenemende stress, depressie en burn-out, of opvangmoeilijkheden voor kinderen,
eenzaamheid en wegvallen van een sociaal netwerk. In tweede instantie reflecteert de
vormingsgroep over samenlevingsproblemen die vaak aan de oorzaak liggen: de vervaging tussen
werk- en privé, flexibilisering van de arbeidstijden, ploegenarbeid, toenemend aantal
eenoudergezinnen, enzovoorts.
AWV is daarbij tegelijk kritisch voor de samenleving, de werkplaats, als voor de eigen partners, zoals
het ACV en beweging.net. Enkel zo kan AWV de katalysatorfunctie en de aanjager-functie goed
vervullen. Het is ook de opdracht die het ACV en beweging.net ons geven: wees ook kritisch
tegenover de maatschappelijke positionering en de organisatie van de eigen opdrachtgever.
De maatschappelijke bewegingsfunctie zit vervat in strategische doelstelling 3 en operationele
doelstellingen 9 en 10. In operationele doelstelling 9 leggen we de nadruk op het vergroten van de
handelingsruimte en de handelingsbekwaamheid om kritische maar constructieve actor te worden
bij samenlevingsvraagstukken – ook die onderwerpen waarover eigenlijk consensus bestaat, moeten
blijvend kritisch en constructief bekeken worden. In operationele doelstelling 10 gaan we zelf
expliciet op zoek naar onderwerpen waarover consternatie en debat bestaat in de samenleving. We
moedigen betrokken burgers aan en versterken ze om actor te worden.
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VRIJE TIJD
AWV vzw organiseert vormingen overdag, ’s avonds en tijdens het weekend. Het doelpubliek van
onze vormingen zijn vrijwilligers en geïnteresseerde burgers. Zij volgen vorming tijdens hun vrije tijd,
wanneer ze niet aan het werk zijn.
Een deel van de vormingen vindt ook plaats binnen de kantooruren. Zo komen we niet alleen
tegemoet aan de vaak drukke gezinsplanning, maar ook aan de uitdaging om militant-vrijwilligers vrij
te maken. Zeker bij bedrijven met gespreide tewerkstelling en werkuren buiten de gewone
kantooruren, kan dat vlotter overdag dan tijdens diensten ’s avonds of in het weekend. Veel van
onze deelnemers werken ’s morgens vroeg, ’s avonds laat, in het weekend of tijdens de nacht, of
zelfs op onvoorspelbare momenten. Omdat er geen gedeelde vrije momenten zijn, is onze ervaring
dat we het breedste bereik hebben met vormingen die overdag plaatsvinden.
Alle vorming bij AWV zijn levensbreed. We zetten in op competenties die vooral gebruikt worden als
vrijwilliger of als geïnteresseerde burger, maar vanzelfsprekend zijn de competenties ook breed
inzetbaar in de eigen leefwereld, binnen de familie- en vriendengroep, of op de werkvloer. Geen van
de vormingen van AWV gebeurt in schoolverband of is een beroepsopleiding. Onze vormingen staan
los van het onderwijs. Deelnemers leren bij ons geen beroep, maar vaardigheden die hen
maatschappelijk sterker en mondiger maken, ook in hun engagement als vrijwilliger.
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RELEVANTIE EN UITSTRALING
AWV realiseerde in 2018 net geen 200 000 deelnemersuren op 112 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel. Of nog: dat komt overeen met 14 168 in SISCA gerapporteerde
vormingsuren. Voor het lopende jaar 2019 verwachten we een lichte daling, naar 180 000
deelnemersuren of 12 000 vormingsuren.

LOCATIES
In 2018 organiseerde AWV vormingen op 112 locaties, of 6 locaties in Brussel, 28 locaties in
provincie Antwerpen, 23 locaties in Vlaams-Brabant, 19 locaties in Limburg, 20 locaties in WestVlaanderen en 16 locaties in Oost-Vlaanderen. Voor 2019 is het aantal en de spreiding gelijkaardig.

BEREIK EN DIVERSITEIT
We bereiken mensen uit heel Vlaanderen en ook uit Brussel. We bereiken meer mannen dan
vrouwen, ongeveer twee op de drie van onze deelnemers is man tegenover één op de drie vrouw.
Die verhouding van twee mannen versus één vrouw komt doordat voornamelijk arbeiders
deelnemen aan onze vormingen.
We bereiken deelnemers in alle leeftijdsklassen van de werkende bevolking, of meer specifiek: 8
procent van onze deelnemers is jonger dan 30 jaar, 19 procent van onze deelnemers is tussen 30 en
49 jaar, 31 procent van onze deelnemers is tussen 40 en 49 jaar, 34 procent van onze deelnemers is
tussen 50 en 59 jaar en 7% tot slot is ouder dan 59 jaar.
Wat betreft scholingsgraad is de helft van onze deelnemers middengeschoold, één op de vijf is
kortgeschoold en één op de tien is hooggeschoold. Van 1 op de vijf deelnemers kennen we het
opleidingsniveau niet.
Ongeveer 80% van de AWV-deelnemers zijn tewerkgesteld als arbeider, bijvoorbeeld in ploegen, als
nachtarbeider of weekendwerker. Bij de basisvormingen die we aanbieden, zijn vier op de vijf
deelnemers arbeider, bij de voortgezette vormingen ligt dat cijfer hoger, ongeveer negen op de tien.
Bij de basisvormingen heeft ongeveer één op de twintig deelnemers een andere nationaliteit dan de
Belgische. We merken dat de deelnemers met onregelmatige uren, avond- en weekendwerk en/of
een migratieachtergrond veruit alleen bij AWV participeren aan sociaal-culturele activiteiten. Ook
voor de volledige groep kort- en middengeschoolde deelnemers die tewerkgesteld zijn als arbeider
geldt dat zij ondervertegenwoordigd zijn in andere sociaal-culturele werkingen.
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2018

2019 (raming)

Aantal uren

14.168

12.000

Deelnemersuren (aantal uren
maal aantal deelnemers) Alle
deelnemers samen hebben in
2018 bijna 200.000 uren
vorming bij ons gevolgd

197.154

180.000

Spreiding van de initiatieven in
Vlaanderen

112 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel:

93 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel:

6 in Brussel

5 in Brussel

28 in Antwerpen (Prov.)

22 in Antwerpen (Prov.)

23 in Vlaams Brabant

14 in Vlaams Brabant

19 in Limburg

11 in Limburg

20 in West-Vlaanderen

23 in West-Vlaanderen

16 in Oost-Vlaanderen

17 in Oost-Vlaanderen

Antwerpen

23%

Antwerpen

24%

Vlaams Brabant

10%

Vlaams Brabant

11%

Limburg

19%

Limburg

21%

West-Vlaanderen

28%

West-Vlaanderen

24%

Oost-Vlaanderen

18%

Oost-Vlaanderen

19%

Brussel

1%

Brussel

1%

Andere

1%

Andere

1%

Waar wonen onze
deelnemers?

Mannen

64%

70%

Vrouwen

36%

30%

<30j

8%

6%

30-39j

19%

17%

40-49j

31%

32%

50-59j

34%

41%

>59j

7%

4%

Leeftijdsgroepen
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Scholingsgraad
LO

3%

3%

LSO

16%

17%

SO

50%

57%

HO

13%

10%

Onbekend

19%

14%

Onze belangrijkste vormingslocaties, met meer dan 10 vormingsdagen per jaar, zijn: Brussel,
Schaarbeek, Anderlecht, Wemmel, Elewijt, Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Leuven, Kessel-Lo,
Aarschot, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Oostkamp, Oostende, Kortrijk, Roeselare,
Gent, Sint-Niklaas en Zottegem.
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BREDE PUBLIEK EN KANSENGROEPEN
We richten ons met de vormingen van AWV op het brede publiek. Ons aanbod maken we bekend via
de communicatiekanalen van onze partners en op onze website. Vooral de vakbondswerking van het
ACV zorgt voor instroom van nieuwe deelnemers. Voor onze partners Educo en beweging.academie
geldt dat in mindere mate. Zij bereiken deelnemers via samenwerkingen met andere socio-culturele
organisaties, via ledenbladen, via mond-aan-mondreclame en via hun website. Alle vormingen van
AWV staan open voor alle burgers. Via onze eigen interne labo-werking willen we tijdens de
beleidsperiode 2021-2025 ons brede maatschappelijk bewegingsaanbod versterken, met meer en
nieuwe vormingsmomenten die een breed publiek kunnen aanspreken. De strategische optie van
breed open aanbod die we in 2016 kozen, willen we verder uitbouwen.
AWV richt haar werking slechts beperkt op kansengroepen, maar we bereiken wel veel mensen uit
kansengroepen. Mensen uit kansengroepen komen op twee manieren en op twee plaatsen bij ons
terecht. In de eerste plaats – en dat is de omvangrijkste groep, deelnemers in de gewone werking
vanuit hun interesses of engagement. Dat gaat over personen met een handicap, personen in
armoede en personen met diverse etnisch-culturele achtergrond. Zij nemen deel omdat ons aanbod
hen interesseert, bijvoorbeeld omdat ze als arbeider werknemersvertegenwoordiger zijn. We richten
ons aanbod niet op de kansengroep, maar nemen wel maatregelen om participatie te bevorderen,
zoals toegankelijkheid van locaties en ondersteuning voor logistiek en aanwezigheid
(vervoersonkosten, aanwezigheid faciliteren door voorafgaand gesprek). De tweede manier of de
tweede plaats, is in specifieke vormingen. Waar dat relevant is, maken we een uitzondering op onze
inclusiegedachte, net om een grotere leerwinst te bekomen. Dat kan gaan om ervaringsgroepen
rond armoede en precaire tewerkstelling, waar de psychologische veiligheid van de deelnemers
beter gewaarborgd is in een niet-gemengde groep, of bijvoorbeeld bij doelgroepwerknemers uit
maatwerkbedrijven.
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VRIJWILLIGERS
Tussen 90 en 95 procent van de vormingsdeelnemers bij AWV zijn actief als vrijwilliger, de meesten
van hen als werknemersafgevaardigde. Ook de brede actualiteitsvormingen bereiken gedeeltelijk
burgers met een vrijwillig engagement, naast geïnteresseerden uit het brede publiek.
Onze vormingen zijn dus in grote mate voor vrijwilligers, maar niet door vrijwilligers. We geloven dat
de grootste meerwaarde gecreëerd kan worden door de inzet van ervaren professionele
begeleiders.
Omdat onze methodiek de ervaringen van deelnemers als aanknopingspunt gebruikt, is het
belangrijk dat de vorming daar naadloos op aansluit. Een professionele begeleider weet daar op het
niveau van de vormingsgroep raad mee. Op het niveau van verschillende inhouden die worden
aangeboden, stellen we vrijwilligerspanels samen. Zo kunnen zij brainstormen en feedback geven
over ons vormingsaanbod, van programmering per jaar over specifieke elementen in een bepaalde
vorming tot maatschappelijke tendensen waarop we met vorming kunnen inspelen. De
vrijwilligerspanels kunnen breed samengesteld zijn, of specifieke doelgroepen, zoals vrouwen,
mensen met migratieachtergrond of jongeren.
Tot slot zetten we vrijwilligers ook geregeld in als ervaringsdeskundige, in de rol van co-teacher. We
doen dat als we denken dat de methodologische aanpak van de groepsbegeleider complementair
kan ingezet worden met de ervaring van de vrijwillige co-teacher.
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ZAKELIJK PLAN
INLEIDING
Vormingen met impact organiseren is onmogelijk zonder een goed en sluitend zakelijk plan. Dat
lichten we in dit gedeelte toe. We structureren de toelichting aan de hand van acht domeinen:
organisatiestructuur en -cultuur, kwaliteitszorg, kennis- en informatiemanagement, infrastructuur,
medewerkers, goed bestuur, communicatie en financiën.

ORGANISATIESTRUCTUUR EN -CULTUUR
De organisatiestructuur van AWV wijzigt drastisch, met vanaf 1 januari 2021 een volledig nieuwe
structuur. 2019 en 2020 gelden daarbij als overgangsjaren, onder meer voor statutenwijzigingen,
mutaties van personeel en het afsluiten van gedetailleerde samenwerkingsovereenkomsten met drie
partners. Die aanpak moet de werking niet alleen efficiënter maken, maar ook helemaal helder en
duidelijk voor iedereen, van ver of dichtbij AWV.
De personeelsleden zullen van werkgever wijzigen, voornamelijk medewerkers uit de verschillende
regionale centra. De vormingskoepel VCWV vzw en hun aparte regionale vormingsorganisaties
worden opgedoekt. AWV vzw zal dus niet langer het beleid van de verschillende organisaties
coördineren, maar zal zelf de operationele draaischijf worden. Zowel de koepel-vzw als de aparte
regionale vzw’s worden stopgezet. AWV vzw zal in elke Vlaamse provincie en in Brussel een
vestigingseenheid oprichten, zes in totaal.
Waar dat nodig is om de missie en de doelstellingen te realiseren, zal AWV vzw beroep doen op drie
vaste partners, elk met een uitgesproken expertise: Educo vzw voor digitale geletterdheid en
mediawijsheid, Arvo vzw voor gespecialiseerde vorming aan ervaren
werknemersvertegenwoordigers en beweging.academie vzw voor burger- en leiderschapsvorming.
Door beroep te doen op de expertise van de drie strategische partners, kan AWV beter en efficiënter
haar strategische en operationele doelstellingen realiseren. De samenwerking en netwerking maakt
ook voor de strategische partners een meerwaarde uit. Zij kunnen dankzij de samenwerking hun
expertise breder inzetten, ze worden deel van een groter vormingsnetwerk en kunnen bijgevolg hun
eigen doelstellingen beter realiseren dan alleen, zonder samenwerking.
We willen met deze reorganisatie onze structuur en onze werking tegelijk vereenvoudigen en
professionaliseren. Doordat de oude getrapte structuur verdwijnt, zullen de organen van AWV
volledig en eenduidig de leiding nemen, zowel op operationeel als op beleidsvlak. AWV wordt de
centrale spil die missiegedreven de volledige werking vormgeeft. Alle activiteiten en het integrale
beleid komen zo onder het beheer van één Raad van Bestuur, de AWV-Raad van Bestuur. We stellen
die Raad van Bestuur samen met interne en externe experten en vertegenwoordigers uit het brede
ACV-netwerk, zoals de regionale en professionele werking van het ACV en beweging.academie.
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Partners waarmee een samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten, zetelen niet in de Raad van
Bestuur.
Op beleidsniveau werd de Raad van Bestuur de afgelopen jaren al versterkt, zowel wat betreft
expertise van bestuurders als wat betreft de betrokkenheid. We merken dat we intussen opnieuw
keuzes moeten maken, zodat ook onze bestuursorganen efficiënt blijven werken met de nieuwe
organisatiestructuur.
Een delegatie van de Raad van Bestuur zal daarom een zakelijke bestuurscommissie vormen. De
bestuurscommissie zal verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en opvolging van personeels- en
financieel beleid. De leden van de commissie zullen nauwer en frequenter betrokken zijn bij
rapporteringen, HR-beleid en aanwervingen.
Elke bestuurder zal ook specifieke expertisegebieden opvolgen. Voor de voorzitter wordt dat de
volledige werking, via de coaching en begeleiding van de coördinator en de opvolging van de
inhoudelijke werkgroep.
Dat nieuwe operationele orgaan zal in opdracht van de Raad van Bestuur de leiding nemen bij de
implementatie van de nieuwe structuur en bij andere verandertrajecten. De inhoudelijke werkgroep
zal ook, aangestuurd door de coördinator en de voorzitter, de dagelijkse operationele werking voor
haar rekening nemen. Specifieke projecten of taken zal de inhoudelijke werkgroep delegeren aan
tijdelijke of structurele teams, zoals communicatie, kwaliteitszorg en interne vorming.
Gedurende onze twee overgangsjaren, 2019 en 2020, zullen we alle inhoudelijke kennis, expertise
en procedures uit de vroegere getrapte structuur integreren in de nieuwe structuur, met één
organisatie, één Raad van Bestuur en één operationeel sturend orgaan, de inhoudelijke werkgroep.
Visueel ziet onze nieuwe structuur er als volgt uit:

beweging.
academie
vzw

Educo
vzw

AWV vzw
Arvo
vzw

Structuur vanaf 2021. Alle activiteiten worden geprogrammeerd en aangestuurd door een
inhoudelijke werkgroep, onder leiding van de AWV-coördinator.
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Door alle activiteiten onder te brengen in één organisatie, worden de lijnen korter, zonder
tussenschotten, en ontstaat ruimte om op grotere schaal aan kwaliteits- en
veranderingsmanagement te doen.
Waar het gaat om specifieke vormingsprocessen of specifieke AWV-materie, zullen we dat dossier
per dossier binnen de nieuwe structuur aanpakken. Waar het gaat om financieel beleid en
boekhouding, loonadministratie, ICT-aankoop- en ondersteuning en andere generieke en nietorganisatiegebonden bedrijfsprocessen, zullen we beroep doen op de bredere en diepere expertise
van de gedeelde dienstverlening van het ACV, omdat het efficiënter is om gebruik te maken van de
kwalitatieve en doorgedreven processen van de veel grotere organisatie ACV dan zelf de kennis en
expertise in huis te halen.
Met het ACV sluiten we daarom een vierde samenwerkingsovereenkomst af. Het ACV zal diensten
leveren aan AWV vzw, onder andere op het vlak van financiële administratie en advisering, human
resources en loonadministratie, ICT, verhuur van lokalen en de toeleiding van specifieke
deelnemersprofielen. AWV vzw kan gebruikmaken van het bredere ACV-netwerk, de gestroomlijnde
processen en de inhoudelijke en diepere kennis over bedrijfsvoering. Het ACV stelt die diensten ter
beschikking aan alle organisaties in haar periferie.
Op zakelijk vlak wijzigt dus heel wat bij AWV. We hebben grootse plannen, die we volop vormgeven
en die in 2021 grotendeels klaar moeten zijn. Het zorgt er wel voor dat in de toelichting hieronder af
en toe ‘zullen’ of ‘ontwikkelen’ staat, in plaats van ‘zijn’ en ‘hebben’. We willen mogelijke
ongerustheid al wegnemen nog voor ze ontstaat: we gooien niets waardevols overboord. Wat al
goed is, en dat is heel wat als we onze werking en de visitatie overschouwen, dat blijft zeker
behouden. Alleen gaan we alle goede praktijken formaliseren en structureel borgen, in één
doorleefde organisatie. Bijgevolg mag wie zich ongerust maakt, ‘we ontwikkelen een
kwaliteitszorgbeleid’ gerust interpreteren als ‘we brengen alle kwaliteitszorginitiatieven samen,
versterken de sterkste en starten met de structurele opvolging van een integraal
kwaliteitszorgbeleid’. En dat ook zo voor bijvoorbeeld kennis- en informatiemanagement,
communicatie, medewerkersbeleid, enzovoorts.

KWALITEITSZORG
Alle processen en alle activiteiten van AWV vzw, ook degene waarvoor we samenwerken met
structurele partners, zullen we door dezelfde kwaliteitszorginstantie laten certificeren. Zo kunnen
we op elk moment voor elke activiteit de kwaliteit waarborgen en blijven we organisatiebreed
voortdurend verbeteren. Het certificeringsproces start in het voorjaar van 2020 met de keuze van de
kwaliteitszorginstantie, wiens model we ook zullen implementeren en volgen. De Algemene
Vergadering keurde de externe certificering van AWV vzw op voorstel van de Raad van Bestuur goed
en geeft de opdracht aan de Raad van Bestuur om het toekomstige IKZ-beleid vorm te geven, te
beginnen met de keuze van een externe kwaliteitszorginstantie.

AWV Beleidsplan

2021-2025
46

Voor de diensten die het ACV levert, betekent het dat we specifieke kwaliteitsvereisten zullen
opnemen in de samenwerkingsovereenkomst, bijvoorbeeld verwerkings- en betalingstermijnen voor
de administratieve dienstverlening, maar ook inhoudelijke criteria.
Voor de samenwerkingsovereenkomsten met Arvo vzw, beweging.academie vzw en Educo vzw
zullen we niet alleen hetzelfde IKZ-model gebruiken en toekenning van hetzelfde externe certificaat
eisen, we zullen ook een rapportering afspreken die de inhoudelijke werkgroep en de Raad van
Bestuur van AWV moet toelaten om niet alleen de kwaliteitszorg van activiteiten en processen bij
AWV zelf op te volgen, maar ook die bij de partners. Alle bestaande professionaliserings- en
kwaliteitszorginitiatieven willen we in kaart brengen en systematiseren. We denken aan de
voortdurende methodologische vernieuwing, de projecten rond webinars en blended learning en de
vormingsactiviteiten en labo’s die zich richten op een breed, ongebonden publiek. De doorlichting
die we zelf maken over het bereik van onze activiteiten, de deelnemersscan, zullen we zoals vandaag
iedere twee jaar herhalen.
De stroomlijning in kwaliteitszorg willen we op zo kort mogelijke termijn realiseren, met het IKZmodel van de externe kwaliteitszorginstantie als richtsnoer. We maken ons sterk dat we snelheid
kunnen maken omdat er vandaag al veel aan kwaliteitszorg wordt gedaan, zij het nietgestructureerd. Het zal de taak zijn van de inhoudelijke werkgroep en de coördinator om de
praktijken van vandaag met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat één geheel ontstaat dat
voldoet aan de certificeringsnormen.

KENNIS- EN INFORMATIEMANAGEMENT
Met het opheffen van de getrapte structuur, maken we ook het kennis- en informatiemanagement
minder complex, centraler en efficiënter. Alle kennis en expertise kan geborgen worden in één
organisatie. De inhoudelijke werkgroep zal dat praktisch organiseren en opvolgen.
Wat vandaag al goed werkt, kan opgeschaald worden. Uitdagingen waar iedereen het hoofd over
breekt, kunnen samen aangepakt worden. Door alle vormingen onder te brengen in één organisatie
met een inhoudelijke werkgroep aan het roer, zullen we ook inhoudelijk een beter overzicht hebben,
zodat we adequater op vormingsvragen kunnen antwoorden. De hiaten zullen sneller zichtbaar
worden en kennis en informatie zullen op een toegankelijke manier ontsloten moeten worden voor
de hele organisatie, wat een doordachtere aanpak vergt dan bij kleinere teams of organisaties.
We verwachten met andere woorden een grote stap voorwaarts te maken, dankzij de veel grotere
schaal waarop we kennis en informatie zullen genereren, verwerken en bewaren.
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INFRASTRUCTUUR
AWV heeft geen eigen infrastructuur. Daar zijn op beleidsvlak twee hoofdredenen voor: de
flexibiliteit om vormingen te laten plaatsvinden waar die het beste zouden plaatsvinden, zonder
gebonden te zijn aan eigendom van lokalen – en de eenvoud van de praktische organisatie van
vormingen: ons kernmétier is vormingen organiseren, voor de logistieke ondersteuning kunnen we
beroep doen op verhuurders van lokalen die daarvan hun specialiteit hebben gemaakt. Zo kunnen
we tegelijkertijd volledig focussen op de vorming zelf én is de infrastructuur kwaliteitsvol en
duurzaam. AWV gebruikt maximaal de infrastructuur van het ACV. Onze vormingslokalen huren we
voornamelijk in vergadercentra en gebouwen in het ACV-netwerk, onze kantoren huren we van het
ACV. De verhuurders staan in voor alle praktische aangelegenheden.

MEDEWERKERS
Alle medewerkers van AWV staan op de loonlijst van AWV en behoren tot de werkgeversgroepering
van het ACV, waaraan zij sociale rechten ontlenen, via bijvoorbeeld een gemeenschappelijke cao,
gemeenschappelijk sociaal overleg en HR-dienstverlening, bijvoorbeeld de rapportering van
welbevinden op het werk. Doordat de HR-dienstverlening geïntegreerd is binnen de gedeelde
dienstverlening van het ACV, kunnen we een kwaliteitsvolle en professionele personeelswerking
garanderen, zonder dat we als kleinere organisatie beroep moeten doen op een duurdere en minder
vertrouwde externe dienstverlener.
AWV-medewerkers kunnen opdrachten uitvoeren voor andere werkgevers binnen de
werkgeversgroepering, op minder drukke momenten bij AWV, bijvoorbeeld de vormingsarme
zomerperiode. AWV recupereert hiervoor de kosten. Voor personeelsadministratie doet AWV ook
beroep op de diensten van het ACV. Als kleinere organisatie doet AWV beroep op de diensten van
het ACV, omdat zij die processen zelf niet zo efficiënt en kwaliteitsvol kan opzetten als de grotere
ACV-groep.
Medewerkers kunnen ook inschrijven op het VTO-opleidingsaanbod van het ACV, voor generieke
opleidingen. Alle opleidingen die specifiek met de kernwerking van AWV te maken hebben,
organiseert AWV zelf. Voor vormingen die noch het ACV, noch AWV zelf aanbieden, omdat ze te
specifiek zijn, of langlopend, of om welke reden dan ook, zoeken we een externe aanbieder. Dat kan
een universiteit of hogeschool zijn, maar ook specialisten in hun vakgebied, zoals Socius, Kortom,
Impuls of Kwadraet.
Heel concreet: voor een cursus Excel sluiten we graag aan bij de grotere ACV-groep, een vorming
brainstormtechnieken of onthaal van nieuwe medewerkers vindt plaats binnen AWV zelf. AWV
omkadert nieuwe medewerkers met een zesdaagse vorming over cursusopbouw,
kennismakingsmethodieken, leerstrategieën en leerstijlen van volwassenen en hoe daarop in te
spelen, interactie en groepsinterventies, enzovoorts. Meer ervaren vormingswerkers krijgen een
aanbod op maat, over bijvoorbeeld het meten van transfer of deelnemerstevredenheid, of over
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specifieke competentieopbouw via een externe cursus. Over nieuwe trends, zoals sociale media en
blended learning, organiseren we vormingen voor alle medewerkers. Zo werken we aan de
professionalisering van de medewerkers.
In 2020 zullen we enerzijds uitwisselingsmomenten organiseren om uit te wisselen over de
concretisering van operationele doelstellingen en anderzijds vormingsmomenten om alle
medewerkers vertrouwd te maken met nieuwe aspecten in onze doelstellingen, zoals arbeid 4.0,
psychosociale vraagstukken en het versterken van zeggenschap.
Medewerkers hebben bij AWV een grote inspraak in de manier waarop de vormingen en de
organisatie wordt vormgegeven. Dat zal ook bij de nieuwe organisatiestructuur zo blijven. Elke
medewerker zal in onderling overleg ingezet worden volgens kennis en competenties. Via
werkgroepen en de inhoudelijke werkgroep heeft elke medewerker ook een korte, directe link met
de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de coördinator vormen een team. De
Raad van Bestuur, het beleid, en de coördinator, de dagelijkse leiding, zijn op die manier ook sterk
verbonden.

GOED BESTUUR
Onze organisatie heeft een duidelijke missie en visie, goedgekeurd door de Algemene Vergadering
op voorstel van de Raad van Bestuur. We hebben ons organigram zo opgesteld dat we de missie zo
goed mogelijk kunnen realiseren. We gaan daarbij uit van taken zo dicht mogelijk bij de
vormingsactiviteit zelf, met ondersteuning en samenwerking waar nuttig, nodig of efficiënt. Zo
ontwikkelen we vormingspakketten met ruimte voor invulling tijdens de vormingssessie zelf. De spil
van onze operationele organisatie wordt bijgevolg gevormd door alle vormingsmedewerkers, die in
rechtstreeks contact staan met de leden van de inhoudelijke werkgroep en de verschillende
specifieke werkgroepen (zoals communicatie en kwaliteitszorg). De inhoudelijke werkgroep zelf
krijgt taken gedelegeerd vanuit de Raad van Bestuur, waarbij de dagelijkse organisatie van de
werking de meest omvangrijke taak is. De inhoudelijke werkgroep staat onder leiding van de
coördinator, die zelf verantwoording aflegt aan de Raad van Bestuur, waarvoor hij gecoacht en
opgevolgd wordt door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Voor de bevoegdheidsverdeling
tussen de inhoudelijke werkgroep, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering hebben we
een delegatiematrix opgesteld. Binnen de Raad van Bestuur is een aparte commissie bevoegd voor
de voorbereiding en de opvolging van het zakelijk beleid: aanwervingen, financiën en
personeelszaken. Met de delegatiematrix hebben we een duidelijk beeld van wie waarvoor
verantwoordelijk is, hoe verantwoording wordt afgelegd en hoe de controlemechanismen werken.
Per kwartaal krijgt de Raad van Bestuur een overzicht van inkomsten en uitgaven, zodat zij het
financiële evenwicht in de organisatie kunnen bewaken. Per semester wordt een geïntegreerde
rapportering op de Raad van Bestuur besproken, zodat inhoudelijke bijsturingen mogelijk zijn. De
geïntegreerde rapportering koppelt de financiële rapportering met de strategische en operationele
doelstellingen. Zo kan de Raad van Bestuur kort op de bal spelen en de realisatie van operationele
doelstellingen van nabij opvolgen en bijsturen.
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Onze bestuursorganen komen regelmatig samen, voor de Algemene Vergadering is dat minstens
twee keer per jaar en voor de Raad van Bestuur minstens zes keer per jaar. Onze Raad van Bestuur
zal vanaf 2021 acht leden tellen, waarvan twee onafhankelijk experten. De overige zes leden zullen
vertegenwoordigers zijn uit het brede ACV-netwerk, zoals de regionale en professionele werking van
het ACV en beweging.net. Onze Algemene Vergadering telt vandaag al meer dan 17 leden, dat is
meer dan het dubbele van het aantal leden van de Raad van Bestuur plus één.
De werking van onze eigen bestuursorganen nemen we jaarlijks kritisch onder de loep, onder meer
aan de hand van de Bestuursbarometer. We gaan actief aan de slag met verbeterpunten, zodat elke
zelfevaluatie een aanleiding is om voortdurend te verbeteren.

COMMUNICATIE
Op communicatievlak zullen we het overgangsjaar 2020 gebruiken om simultaan met het
operationaliseren van de nieuwe organisatiestructuur ook een intern en extern communicatiebeleid
expliciet scherp te stellen. We nemen daarvoor drie ‘scherpstel-initiatieven’.

(1) De bestaande communicatiemethodieken brengen we in kaart. Vandaag slagen alle
werkingen uit het samenwerkingsverband AWV er goed in om diverse deelnemersprofielen
te bereiken. We boeken succes dankzij jarenlange ervaring en voortdurend schaven aan de
technieken. Die technieken willen we vanzelfsprekend niet overboord gooien, maar wel
systematiseren zodat het effect nog groter kan worden en we bewuster met onze
deelnemerscommunicatie omgaan.
(2) Onder begeleiding van een externe expert stellen we participatief met de volledige
organisatie een extern communicatieplan op. We bepalen scherpe doelstellingen voor de
AWV-communicatie en zoeken strategieën om die doelstellingen te bereiken. Onze
doelstellingen en strategieën nemen we op in een communicatieplan, met concrete acties.
Welke stappen moeten we zetten? Welke processen en afspraken zijn nodig? Welke
doelgroepen willen we bereiken, via welke kanalen en met welke boodschappen?
Onder meer de bestaande communicatiemethodieken uit (1) dienen als input voor het
opstellen van het externe communicatieplan. Bijzondere aandacht gaat uit naar het digitaal
ontsluiten en bekendmaken van ons vormingsaanbod.
(3) Bestaande formele procedures en informele praktijken van interne communicatie zullen we
kritisch tegen het licht houden, inclusief overlegorganen en de agenda ervan. Parallel met de
nieuwe organisatiestructuur zullen we bepalen hoe interne communicatie het beste kan
worden vormgegeven, in beide richtingen tussen overleg- en bestuursorganen en tussen
collega’s onderling.
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De drie ‘scherpstel-initiatieven’ moeten hun beslag krijgen in de loop van 2020, om volledig
operationeel te zijn op 1 januari 2021. We zorgen er met andere woorden voor dat samen met de
nieuwe organisatiestructuur, ook een daarop afgestemd communicatiekader operationeel is.

FINANCIËN
Eén inzichtelijk en gedetailleerd financieel verslag. Een verslag dat alle activiteiten omvat, met elke
activiteit op exact dezelfde wijze gerapporteerd. In 2021-2025 leggen we de laatste puzzelstukken
om daartoe te komen. Dat volledig transparant financieel beeld van AWV vzw zullen we bereiken,
enerzijds dankzij de nieuwe organisatiestructuur die alle trappen afschaft, anderzijds dankzij het
afstemming- en coördinatieproces dat de afgelopen jaren al plaatsvond. Alle activiteiten, ook die van
de strategische partners, vallen volledig onder de operationele werking van AWV en zullen volgens
de AWV-procedures worden georganiseerd en gerapporteerd. Het samenwerkingsakkoord tussen
AWV en de respectievelijke partners bevat daarover gedetailleerde afspraken, sjablonen en
kwaliteitsvereisten. Over elke activiteit wordt afzonderlijk en gestructureerd gerapporteerd. En alle
activiteiten van AWV, ook die uitgevoerd door een strategische partner, worden gecontroleerd door
dezelfde revisor.
Zowel voor de meerjarenbegroting als voor de jaarlijkse afrekeningen en rapporteringen hebben we
een sjabloon opgesteld dat bestuurders en andere stakeholders toelaat de financiële rapportering
per strategische doelstelling en per operationele doelstelling op te volgen. Zo kunnen de
bestuurders aanvullend, naast de standaard analytische rapportering, ook de budgetkostenverdeling per operationele doelstelling van nabij opvolgen. Zo zorgen we voor een integratie
van het inhoudelijk beleid, de missie, de strategische en operationele doelstellingen, met het zakelijk
beleid, het budget en de afrekening.
De subsidie is ontoereikend om de werking van AWV volledig te bekostigen. In de
meerjarenbegroting houdt AWV rekening met een financiering bovenop de subsidie van 64,31 %.
Om die kosten te dekken, heeft AWV vzw enerzijds toezeggingen gekregen van verschillende ACVorganisaties en van beweging.net, anderzijds vragen we voor een aantal activiteiten een
deelnamekost.
De meerjarenbegroting houdt rekening met 6.040.294 € inkomsten voor jaar 2021. Dit is
samengesteld uit 35,69% subsidies en 64,31% eigen middelen.
Omdat we meer willen inzetten op brede maatschappelijke bewegingsactiviteiten (strategische
doelstelling 3) en omdat we onze gemeenschapsvormende aanpak nog meer willen versterken
(strategische doelstelling 2), vraagt AWV vzw 15% meer subsidiemiddelen aan in vergelijking met de
vorige beleidsperiode. De omvang van de huidige werking zal minstens gelijk blijven, met voor
gemeenschapsvorming extra inzet en methodieken, in praktijk ook mensen, tijd en ruimte. De laborol die AWV de voorbije twee jaar al intensief vorm gaf met vorming die nauw aansluit op de
maatschappelijke bewegingsfunctie, willen we in de komende beleidsperiode 2021-2025 structureel
verankeren, zodat we in heel Vlaanderen en Brussel een duurzaam aanbod hebben rond actuele
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thema’s die beroeren – en zodat burgers geactiveerd worden om een eigen concreet engagement
om te nemen in de samenleving.
De subsidies bestaan enerzijds uit de decretale subsidies, goed voor 2.055.276 €, de VIA middelen,
goed voor 56.866 € en de Sociale Maribel middelen, goed voor 43.421 €.
De eigen middelen bestaan uit verkopen en dienstprestaties - tijdschrift, goed voor 18.300 €, de
verkopen en dienstprestaties, goed voor 233.482 €, de recuperatie van kosten, goed voor 230.000 €
en de tussenkomst in het verlies, goed voor 3.402.949 €.
In de meerjarenbegroting zijn volgende indexeringsprincipes gehanteerd voor de inkomsten:
-

-

Indexering subsidies decreet:
o Decretale middelen: 1,6%
o DAC-regularisering: 1,6%
o Interne staatshervorming: 1,6%
o Geregulariseerde DAC: 0%
Indexering VIA en Sociale Maribel: 2%
Indexering andere inkomsten: 2%

De meerjarenbegroting houdt rekening met 6.040.294 € aan uitgaven. De uitgaven kunnen
opgesplitst worden in de overhead kosten, goed voor 10% van de uitgaven, de werkingskosten, goed
voor 20% van de uitgaven en de personeelskosten, goed voor 70% van de uitgaven. Voor diensten
en diverse goederen houdt de meerjarenbegroting voor het jaar 2021 rekening met 1.913.518 €.
De overheadkosten (10% van de totale uitgaven of 604.029 €) zijn terug te vinden in de posten
huisvestingskosten (224.250 €), secretariaatskosten (115.000 €), de andere organisatiekosten
(215.904), de ondersteunende diensten op zelfstandige basis (5.750 €), de afschrijvingen,
waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten (34.500 €), de andere
bedrijfskosten (4.600 €), de financiële kosten (1.150 €) en de belastingen (2.785 €).
De werkingskosten (20 % van de totale uitgaven of 1.208.059 €) zijn terug te vinden bij de
Activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops en zijn goed voor 1.205.200 €. Andere
werkingskosten zijn er voor 2.859 €.
De personeelskosten (70% van de totale uitgaven of 4.228.206 €) zijn terug te vinden bij de
Opleiding, informatie, documentatie en abonnementen (46.805 €), het ter beschikking gesteld
personeel (97.750 €) en de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (4.083.650 €). Het aantal VTE
waarmee rekening gehouden wordt in deze meerjarenbegroting is 53.
In de meerjarenbegroting zijn volgende indexeringsprincipes gehanteerd voor de uitgaven:
- Overheadkosten: 2%
- Werkingskosten: 2%
- Personeelskosten: 2%
Bij de meerjarenbegroting is een matrix gemaakt die de middelen verdeelt over de strategische
doelstelling. Dat moet AWV vzw in staat stellen om de financiële middelen te linken aan de inhoud
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van het beleidsplan. Elke strategische doelstelling krijgt middelen toegewezen en deze kunnen
jaarlijks verschillend zijn. Bij de jaarlijkse rapportering zal aangetoond worden in welke mate de
doelen inhoudelijk zijn gerealiseerd en welke middelen hiertegenover staan.
De Raad van Bestuur van AWV beslist om geen structurele reserves op te bouwen. We willen geen
vastgoed verwerven. We investeren bijgevolg jaarlijks alle middelen, de subsidies, de bijdragen van
ACV-organisaties en beweging.net en de deelnamegelden volledig in de werking. Vanaf 2020 zal er
wel een structurele reserve zijn, die wordt overgenomen van andere vzw’s, zijnde de voorziening
sociaal passief.
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ZELFEVALUATIERAPPORT
Wie vanaf een afstand naar AWV kijkt, die ziet een organisatie in verandering. Van de door de
decreetgever in 1993 verplichte optelsom van vormingswerkingen, langs een gemeenschappelijke
sokkel van doelstellingen en aanpak, naar de onafhankelijke zelfstandige vormingsinstelling die we
de komende beleidsperiode verder zullen en willen worden.
Toegegeven, we zijn nog niet één doorleefde organisatie. Daarvoor is onze communicatie nog niet
gestroomlijnd genoeg, of onze kwaliteitszorg nog niet centraal en uniform genoeg. Maar onze
financiële rapportering staat wel al op punt en in elke windstreek van Vlaanderen vinden dagelijks
vormingsactiviteiten plaats die naar aanpak, methodologie en inhoud zo nauw verwant zijn, dat ze
haast onmogelijk niet samen zijn opgegroeid, de voorbije jaren.
In dit zelfevaluatierapport lichten we de foto van onze organisatie toe, december 2019. Met onze
eigen reflecties, de sterke en minder sterke punten die we identificeren. Dat zal vaak terug te
brengen zijn op het groeipad naar één doorleefde organisatie, maar even vaak ook naar de
uiteenlopende en omvangrijke werking die AWV vandaag al herbergt. Hoe we ons groeipad de
komende beleidsperiode zullen vormgeven, is voer voor het plan van aanpak. Om het lezen te
vergemakkelijken, hebben we het zelfevaluatierapport geclusterd in een aantal thema’s. Bij wijze
van samenvatting, voegen we achteraan een beknopte SWO-ART-analyse toe, met vier sterktes,
zwaktes, opportuniteiten, aspiraties, resultaten en bedreigingen.

DEELNEMERS , AANBOD EN BEREIK
Onze deelnemers staan centraal in onze werking. Wat zijn hun noden en met welk aanbod kunnen
we daar zo goed mogelijk aan tegemoet komen? Maar deelnemers centraal, betekent voor ons ook
dat we een 360°-beeld maken van onze deelnemerspopulatie. Niet alleen de usual
suspectdeelnemers. We leveren grote inspanningen om deelnemers en vrijwilligers breed te werven.
Daar slagen we vrij goed in. Uit eigen onderzoek blijkt dat ons deelnemersveld vandaag al divers is
samengesteld, ook uit deelnemersprofielen die doorgaans niet worden bereikt door socio-culturele
werkingen, zoals werknemers met verspreide tewerkstelling, mensen met migratieachtergrond,
werknemers uit kleine en middelgrote ondernemingen, of werknemers die geen syndicaal mandaat
uitoefenen. We bereiken hen en we hebben een aanbod specifiek voor hen. Maar alles kan beter:
ook al zijn onze vormingswerkingen een geoliede machine en overtreft de huidige vraag ons aanbod,
zeker wat betreft voortgezette vormingen, toch kunnen we nog groeien in het creëren van open
experimenteerruimte en meer open aanbod, ad hoc en bovenop ons huidige aanbod, of na grondige
afweging zelfs deels ter compensatie of als vernieuwing van de huidige werking. We moeten de
huidige goed presterende werking dan ook voortdurend vernieuwen. We zullen daartoe
vermoedelijk niet gedwongen worden door terugvallende interesse voor het huidige
vormingsaanbod. Daarom zal het effectief een uitdaging zijn om iedereen mee te krijgen om onze
bestaande succesvolle initiatieven, die traditioneel positieve feedback krijgen en niet verlegen zitten
om deelnemers, kritisch tegen het licht te houden en eventueel te vervangen door initiatieven die
onze missie en doelstellingen nog beter kunnen verwezenlijken. Kiezen is verliezen. En dat zal af en
toe pijn doen.
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Naast ons inhoudelijk aanbod van kennis, competenties, expertises en inzichten, kleurt ook onze
methodologie sterk onze aanpak. Onze visie op diversiteit is breed ingevuld en we proberen
uiteraard niet alleen inhoudelijk maar ook methodologisch zo goed mogelijk aansluiting te vinden op
onze deelnemers. Zo passen we werkvormen aan, maar ook communicatiekanalen.
Vanuit de werkingen rond diversiteit, racisme en vrouwen komen aanbevelingen, waar we bij het
vormgeven van de vormingen aan tegemoetkomen. De federatie van etnisch-culturele minderheden
Internationaal Comité kijkt kritisch naar onze communicatie en naar de beelden die we gebruiken
tijdens de vormingen. Racisme en racisme op de werkvloer bespreken we in gemengde groepen.
Diversiteitsconsulenten bouwen mee een vorming op, tijdens de voorbereiding maar ook tijdens het
vormingsmoment zelf. Ook de kloof die ligt tussen laaggeschoolde arbeiders en hooggeschoolde
bedienden, proberen we via vormingsmethodieken te overbruggen tijdens de sessies. Vormingen
Syndicaal Nederlands zijn een extra middel om burgers die onvoldoende vertrouwd zijn met
Nederlandstalige syndicale begrippen, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de gemeenschap op
het werk en op de samenleving. Het zijn enkele voorbeelden van hoe we deelnemersgericht
vormingssessies opzetten. Niet de inhoud, niet de methodiek en zeker niet de organisatie staat
centraal, maar de deelnemer.
Enkele cijfers ter illustratie:
•
•
•
•

Jaarlijks tussen 12 000 en 14 000 vormingsuren
Jaarlijks tussen 180 000 en 200 000 deelnemersuren
Activiteiten op meer dan 100 locaties, verspreid over Vlaanderen en Brussel
We bereiken groepen die elders weinig aansluiting vinden of participatiekansen krijgen,
zoals arbeiders, mensen met een migratieachtergrond en mensen in een precaire leef- of
werkomgeving.

Samengevat zijn we positief over het bereik van deelnemers, zowel wat betreft landelijke spreiding
als wat betreft de brede invulling van het diversiteitsbegrip. Onze werking is een geoliede machine
die vlot sterk geapprecieerde vormingen organiseert, zowel breed als specifiek, maar die daarmee
niet op haar lauweren mag rusten. We moeten ons tot doel stellen om frequent de politiek rond
deelnemers, aanbod en beleid tegen het licht houden. We moeten ons dan afvragen of
aanpassingen mogelijk zijn, die zouden zorgen voor een nog betere realisatie van de missie en de
doelstellingen van AWV, de vier functies en de drie rollen van het decreet.

ZAKELIJKE ORGANISATIE
De harmonisering van verschillende werkingen gebeurde de afgelopen jaren ook al op zakelijk vlak.
Zo is er één financieel rapporteringssysteem, dat toelaat eenduidig en geconsolideerd te
rapporteren en op te volgen. Om daartoe te komen, werd centraal de leiding genomen, in nauw
overleg met alle betrokken coördinatoren en financiële medewerkers van de respectievelijke
deelwerkingen en regionale vzw’s. Tijdens het ‘teamco fin’ werden procedures opgesteld en
afspraken gemaakt, die nadien werden bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
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Die manier van werken passen we momenteel ook toe voor andere managementdomeinen, zoals
personeelsbeleid, communicatie en kwaliteitszorg. We sturen de werking centraal aan, waarbij alle
betrokkenen zich engageren om samen een sterk, werkbaar en gedragen model te maken, dat
vervolgens op het terrein kan worden uitgerold. Het is dezelfde evolutie als in veel andere socioculturele organisaties, waar gestreefd wordt naar meer centralisatie met het oog op een efficiënt
beheer – en binnen dat kader voldoende operationele beslissingsruimte laat voor de
beroepskrachten, vrijwilligers en deelnemers op het terrein.
Die richting zijn we ingeslagen, en de trajecten die gestart zijn of op stapel staan, zullen we de
komende beleidsperiode verder vormgeven. Systemen van kwaliteitszorg, financiële rapportering,
deelnemersmanagement en communicatie zullen we samen centraal ontwikkelen en aansturen,
maar specifieke vormingsinhouden en de vertaalslag naar de context, die zitten het beste zo dicht
mogelijk bij de respectievelijke experts of lokale vormingswerkers.
We sloegen ook bestuursmatig de weg van meer professionalisering in. Enerzijds door meer en
duidelijkere externe netwerkvorming, anderzijds door ook bestuurlijk duidelijkere procedures en
overlegorganen vorm te geven. Ook dat proces moeten en zullen we de komende beleidsperiode
vervolledigen.
Waar we vandaag voornamelijk op projectbasis en informeel extern netwerken, moeten we
evolueren naar een versterkend veld van externe stakeholders met expertise, waarbij we met elk
van hen heldere afspraken maken over de verhouding tot elkaar. En waar vandaag onze Raad van
Bestuur de afgelopen jaren steeds meer betrokken werd, zijn we nu gestart om de verschillende
rollen in de bestuurskamer extra uit te diepen. Bestuurders zullen zowel hun expertise sterker
inzetten bij AWV, als extra rollen opnemen. Zo is intussen de voorzitter van de Raad van Bestuur lid
geworden van het operationele managementteam met coördinatoren. Om die rol te versterken,
zullen we in de komende beleidsperiode de voorzitter van de Raad van Bestuur ook op
personeelsvlak leidinggevende maken van de coördinator van AWV.
Tot slot, moeten we alle bestaande rollen en processen benoemen. De voorbije jaren zijn heel wat
goede praktijken dynamisch gegroeid. Wat vandaag informeel is, moeten we daarom beter
benoemen, zodat de invulling van die verschillende rollen en processen duurzamer geborgen kan
worden. Rollen en processen die ontbreken, komen we zo makkelijker op het spoor en kunnen we
toevoegen. Twee voorbeelden daarbij: (1) de afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk beleid en (2)
innovatiebeleid. Vandaag zorgen de inhoudelijk verantwoordelijken en de zakelijk
verantwoordelijken voor afstemming, maar zonder al te formeel kader. Dat willen we duurzamer
maken, door kant-en-klare procedures, draaiboeken en overlegmomenten. Vandaag borrelen ideeën
voor nieuwe vormingen op, vangen medewerkers signalen op en worden evaluatieresultaten
geïnterpreteerd. Zowel de bestuurders, de coördinatoren als de medewerkers hebben het gevoel
dat innovatie vlot verloopt binnen de organisatie. Die dynamiek willen we niet fnuiken, maar wel
structureler organiseren om de succeskansen nog te vergroten.
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EEN DOORLEEFDE AANPAK EN ORGANISATIE
We willen één organisatie zijn waarop deelnemers, bestuurders en beroepskrachten terecht fier
kunnen zijn. Daar zijn we vandaag nog niet. Het gevoel van verwantschap bij deelnemers en
beroepskrachten is vandaag groter met de regionale deelwerking, of met de specifieke werking van
de partnerorganisatie. Waar we op zakelijk vlak al ver gevorderd zijn in de harmonisering van de
organisatie, zullen we op menselijk en cultuurvlak de komende beleidsperiode bijbenen zodat we op
alle fronten één organisatie zijn aan het einde van de beleidsperiode 2021-2025.
Eigenlijk hebben we al veel. We hebben competente medewerkers, met jarenlange ervaring en
expertise. De gedeelde methodiek en aanpak is een onmiskenbaar kwaliteitskenmerk van elke
vorming onder AWV-vlag, de centrale diensten krijgen zowel zakelijk als inhoudelijk vorm. De
harmoniseringsweg die de organisatie inslaat, is helder en gedragen door alle stakeholders.
Dat maakt dat het effectieve werk de komende tijd vooral op operationeel niveau zit. Ook wat dat
betreft, hebben we vandaag al stappen gezet. De open labo’s die projecten ontwikkelen met
medewerkers uit alle deelwerkingen en partners zijn daar een voorbeeld van. De ontwikkeling en de
beoordeling van projecten zit volledig ingebed in AWV. Medewerkers wisselen uit, werken samen en
versterken elkaar, werkings- en partneroverschrijdend. De uitwisselings- en
samenwerkingsmomenten zitten sterk in stijgende lijn, zowel wat betreft aantal deelnemers als wat
betreft het aantal momenten. De betrokkenheid van medewerkers op AWV verhoogt in alle rollen,
doordat we vaker samenkomen en meer bespreken en uitwisselen. In 2020 staat de toelichting en
de organisatie van de uitvoering van het beleidsplan 2021-2025 op het programma, zodat alle
betrokkenen bij de werking van AWV al voor de start van de beleidsperiode het beleidsplan
gebruiken als werkinstrument en als kader voor hun acties.
Vandaag zien we al veel resultaten van de werkingsoverschrijdende en harmoniserende aanpak.
Onderzoeksprojecten verlopen gezamenlijk, bijvoorbeeld de bevraging samen met UCLL van 180
verspreid tewerkgestelde werknemers. Ook het project blended learning wordt centraal ontwikkeld,
in nauwe samenspraak met alle regionale vormingswerkingen. We maken meer keuzes samen en we
voeren meer initiatieven samen uit. Die evolutie zal alleen maar versterkt worden. Zeker wat betreft
de ontwikkeling van nieuwe initiatieven, procedures en werkvormen. Als vanzelf zullen onze missie
en doelstellingen, samen met het decreet, de richtsnoeren zijn om vrije programmaruimte en
samenwerkingen vorm te geven, om noodzakelijke maar gedragen keuzes te maken en om
experimenten vorm te geven.
We zien het als een voordeel daarbij dat onze organisatie en onze medewerkers al een sterke focus
hebben op reflectie. Voor, tijdens en na initiatieven heeft iedereen de reflex om zich af te vragen,
individueel of in groep, of iets beter kon en zo ja hoe. We hebben zeker ook nog
ontwikkelingsruimte voor reflecties en keuzes, bijvoorbeeld door meer samen te werken met
externe organisaties, partnerschappen aan te gaan en veranderingsprocessen in de organisatie
structureler te begeleiden en te veranderen. Nu bogen we sterk op de expertise en kunde van alle
medewerkers. Daarin zit ook een bedreiging: wat als het menselijke kapitaal afneemt. Zo zijn we
sterk in het bereiken van doelgroepen die elders in de samenleving niet bereikt worden, denk aan
laagopgeleiden, deeltijdse werknemers en werknemers zonder directe dagelijkse collega’s of
werknemers met een migratieachtergrond. We bereiken hen vlot omdat we daarrond heel wat
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expertise hebben opgebouwd en omdat we de nodige netwerken uitgebouwd hebben. Die expertise
en die netwerkvorming structureler verankeren, kan de organisatie robuuster maken.

INHOUDELIJK UITDAGEND
Door inhoudelijk uitdagend te zijn en geen vrijblijvende vorming aan te bieden, willen we
deelnemers telkens opnieuw verbazen en zo versterken. Dat doen we door te vertrekken vanuit hun
eigen uitgangspunten, hun ervaringen, en daarop voort te bouwen. Dat daagt telkens opnieuw de
deelnemers en de vormingswerker uit. Wanneer we die inhoudelijke spanningsboog niet meer
kunnen spannen, heeft AWV geen bestaansreden meer.
Zelf oordelen we dat die spanningsboog één van de sterkste punten van AWV is. We hebben een
sterke methodiek, bottom-up ervaringsgericht werken. En we doen er alles aan om altijd zo dicht
mogelijk op de polsslag van deelnemers en samenleving te blijven. Het sociale leren en het
gemeenschapsvormende in onze vormingsmethodiek zijn ook uniek. Ze zorgen op zichzelf voor een
extra uitdagende en aantrekkelijke dimensie, bovenop het leren op zich. Meer dan eens komen
deelnemers tot de vaststelling dat ze specifiek dankzij de diversiteit in de groep tot boeiende
inzichten kwamen.
Wij spreken niet van het recht op vorming voor elke burger, maar wel van het recht op de juiste
vorming. Bij elke deelname, moeten we ernaar streven dat alle karakteristieken, vragen en noden
van zowel vorming als deelnemer zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. Vertrekken
vanuit eigen ervaringen en sociaal leren zijn daarbij voor ons twee enorm belangrijke bouwstenen
die al jarenlang hun nut bewijzen om een sterke en aantoonbare leer-output te genereren.
We dagen onszelf als organisatie ook voortdurend uit om vorming te ontwerpen zo dicht mogelijk op
de vragen en kwesties van de burgers en de samenleving. Dat doen we onder andere door
programmatiebrainstorming met beroepskrachten, maar we merken dat het meest effectief de
signalen zijn die we krijgen voor, tijdens en na vormingsmomenten. Ze laten ons toe de noden in
kaart te brengen. Ook de structurele evaluatie van vormingsmomenten biedt een schat aan
informatie om aanpassingen door te voeren. Zowel het oppikken van signalen, als de verwerking van
deelnemersevaluaties tot effectieve aanpassingen aan aanpak en programma, kunnen
professioneler en procesmatiger aangepakt worden. Al mag procesmatiger werken de creatieve
drang niet onderdrukken, noch de drang om op elk moment de vinger aan de pols te houden.
Voorbeelden van structurele ingrepen zijn de invoering van blended learning voor deelnemers die
moeilijker aan fysieke vormingsmomenten kunnen deelnemen, de focus op digitale geletterdheid
om kloven te overbruggen, vorming voor jongeren die ‘leider van morgen’ willen worden, vormingen
rond digitale hulpmiddelen om te communiceren bij verspreide tewerkstelling of een vorming faceto-facegesprekken voeren met mensen die je minder goed kent.
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SWOART-ANALYSE.
Als voorbereiding voor het beleidsplan en dit zelfevaluatierapport, maakten we een SWOARTanalyse met medewerkers in uiteenlopende functies, van bestuurder over coördinator tot
vormingswerker en administratief medewerker. We vroegen ook reflecties van stakeholders uit het
bredere veld van AWV. Hieronder nemen we graag een beknopte versie van de SWOART-analyse op,
met telkens vier speerpunten per item.

Sterktes
•
•
•
•

Deelnemers staan centraal
Medewerkers met veel expertise en knowhow
Duidelijke visie op leren, gemeenschapsvorming en verandering in de samenleving
Unieke doelgroep die elders minder bereikt wordt: kortgeschoolden, arbeiders, mensen met
migratieachtergrond

Zwaktes
•
•
•
•

Interne en externe communicatie
Nog te weinig katalysator om de geïnteresseerde burger tot geëngageerde burger te maken
via vorming
Te veel processen van kwaliteitszorg gebeuren decentraal
Complexe organisatiestructuur

Kansen
•
•
•
•

Groeiende gevoelens van onbegrip en onbehagen omzetten in begrip en engagement
Kennis, expertise en competenties rond psychosociale risico’s vergroten
Stakeholder in transitie naar ‘industrie 4.0’
Burgers hebben perceptie van snelle opeenvolging van veranderingen en nieuwe wetgeving,
nood aan toelichting, uitwisseling en vorming

Aspiraties
•
•
•
•

Meer tijd maken voor evalueren, reflecteren en documenteren
Meer procesmatig en ervaringsgericht werken
Andere doelgroepen bereiken
Meer samenwerking met andere organisaties

Bedreigingen
•
•

Tendens van polarisering in plaats van overleg
Echokamers via sociale media en fake news
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•
•

Toename van individualisme tegenover engagement voor de samenleving
Korte, projectgebonden engagementen

Resultaten
•
•
•
•

Eén organisatie, niet meer complex
Communicatiebeleid, met plaats voor website
Externe certificering voor kwaliteitszorg
Financiële transparantie, met zakelijke rapportering gelinkt aan strategische en operationele
doelstellingen

AWV Beleidsplan

2021-2025
60

KERNCIJFERS
FINANCIËLE KERNGEGEVENS
UITGAVEN
AFREKENING 2018 AFREKENING 2017 AFREKENING 2016
UITGAVEN
6 Handelsgoederen, grond- en
0 hulpstoffen
6 Diensten en diverse goederen
1
610 Huisvestingskosten
611 Secretariaatskosten
612 Andere organisatiekosten
613 Opleidingen, informatie,
documentatie en
abonnementen
614 Sociaal-culturele werking
6140 Activiteiten, acties,
0 vormingen, trainingen
en workshops
6140 Residentiële
3 activiteiten, acties,
vormingen, trainingen
en workshops
6140 Evenementen en
1 festivals
6140 Dienstverlening
4
6140 Andere werkingskosten
614
5
615 Promotie
616 Vergoedingen aan derden
6160 Forfaitaire
0 vergoedingen
vrijwilligers
6160 Diensten op
1 zelfstandige basis
616010 Ondersteunen
0 de diensten op
zelfstandige
basis
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Boekjaar
€

-

Boekjaar
€

-

Boekjaar
€

-

€

2.035.626,81

€

2.143.993,53

€

1.838.970,25

€
€

223.512,31
118.319,71

€
€

259.763,58
142.065,10

€
€

190.487,43
182.160,25

€

142.327,84

€

114.509,77

€

90.491,02

€
€
€

31.153,70
1.379.591,27
1.377.881,76

€
€
€

66.490,65
1.452.189,90
303.410,31

€
€
€

18.198,86
1.237.848,18
801.572,39

€

1.007.003,20

€

357.866,78

€

5.746,08

€

61.007,22

€

1.709,51

€

136.030,31

€

17.401,79

€
€
€

8.681,04
32.504,13
19.533,16

€
€
€

81,50
13.628,59
13.628,59

€
€
€

4.563,77
40.392,75
-

€

12.970,97

€

-

€

40.392,75

€

12.970,97

€

-

€

36.867,75
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616010 Inhoudelijke
1 diensten op
zelfstandige
basis
617 Uitzendpersoneel en personen
die ter beschikking worden
gesteld van de vereniging
618 Bezoldigingen, premies voor
buitenwettelijke
verzekeringen, ouderdoms- en
overlevingspensioenen van
bestuurders, zaakvoerders en
werkende vennoten, die niet
worden toegekend krachtens
een arbeidscontract
6 Bezoldigingen, sociale lasten en
2 pensioenen
620 Bezoldigingen en rechtstreekse
sociale voordelen
621 Werkgeversbijdragen voor
sociale verzekering (RSZ)
622 Andere personeelskosten
624
6 Afschrijvingen,
3 waardeverminderingen en
voorzieningen voor risico's en
kosten
630 Afschrijvingen en
waardeverminderingen op
vaste activa - toevoeging
631 Waardeverminderingen op
- voorraden, bestellingen in
634 uitvoering, handelsvorderingen
op meer dan één jaar en op ten
hoogste één jaar
635 Voorziening voor pensioenen
en soortgelijke verplichtingen
636 Voorzieningen voor grote
herstellingswerken en grote
onderhoudswerken
637 Voorzieningen voor andere
risico's en kosten
638 Voorzieningen voor terug te
betalen subsidies en legaten en
voor schenkingen met
terugnemingsrecht
6 Andere bedrijfskosten
4
6 Financiële kosten
5
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€

€

-

99.536,81

€

-

€

€

-

95.264,44

€

-

€

3.525,00

€

74.827,99

€

-

€
3.170.339,85

€
3.064.249,69

€
3.002.318,19

€

2.085.483,31

€

2.040.243,90

€

2.035.499,50

€

655.914,47

€

609.268,66

€

569.419,14

€

428.942,07

€

414.737,13

€

397.399,55

€
137.965,64

€
35.258,93

€
6.590,42

€

41.124,77

€

€

€

21.550,62

€

€

75.437,25

€

8.790,18

€

-147,00

€

-1.475,97

€

8.725,48

€

€

2.292,69

€

27.944,72

-

€

24.809,64

-

€

-18.219,22

8.445,47

€

5.649,24

1.383,03

€

856,64
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6 Uitzonderlijke kosten
6
6 Belastingen
7
6 Resultaatsverwerking
9
690 Overgedragen negatief
resultaat van het vorig
boekjaar
691 Overboeking naar de bestemde
fondsen
6910 Overboeking naar
0 fondsen bestemd voor
investeringen
6910 Overboeking naar
1 fondsen bestemd voor
sociaal passief
6910 Overboeking naar
2 andere bestemde
fondsen
693 Over te dragen positief
resultaat
TOTAAL 6
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€

113,52

€

14.545,79

€

1.828,57

€

3.235,81

€

3.970,42

€

1.148,98

€

60.374,08

€

€

582.882,78

€

176.826,56

€
-

€

-

€
-

60.374,08

€
5.418.673,88

€

€
5.271.846,86

€
99.842,38

-

€

99.842,38

€

306.213,84

€
5.440.245,07
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INKOMSTEN
AFREKENING AFREKENING AFREKENING
2018
2017
2016
INKOMSTEN
7
0 Omzet
70 Verkopen en dienstprestaties (publicaties, cd's)
0
70 Verkopen en dienstprestaties (sociaal-culturele
1 werking)
701 Verkopen en dienstprestaties (activiteiten,
00 acties, vormingen, trainingen en
workshops)
701 Verkopen en dienstprestaties (residentiële
03 activiteiten, acties, vormingen, trainingen
en workshops)
701 Verkopen en dienstprestaties
01 (evenementen en festivals)
701 Verkopen en dienstprestaties
04 (dienstverlening)
70 Verkopen en dienstprestaties (andere)
2
70 Verkopen en dienstprestaties (sponsoring)
3
70 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten
8
7 Wijzigingen van de voorraad en bestellingen in
1 uitvoering
7 Geproduceerde vaste activa
2
7 Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
3
73 Lidgeld werkelijke leden
0
73 Lidgeld toegetreden leden
1
73 Schenkingen en legaten
273
5
732 Schenkingen en legaten
00
732 Tussenkomst van derden in het verlies
01
73 Kapitaal- en interestsubsidies
6
73 Exploitatiesubsidies
7
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Boekjaar
€
160.718,16
€
17.030,71
€
143.687,45

Boekjaar
€
177.499,93
€
€
160.669,13

Boekjaar
€
187.834,74
€
€
174.329,94
€
6.782,50

€
143.687,45

€
160.669,13

€
167.547,44

€
16.830,80

€
13.504,80

€
€
-

€
€
-

€
€
-

€
€
€
4.676.538,14 4.722.032,80 4.351.272,25

€
€
€
2.699.831,28 2.775.425,17 2.499.850,31

€
2.699.831,28

€
2.775.425,17

€
2.499.850,31

€
€
€
1.801.231,08 1.736.488,08 1.689.912,63
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737 Meerjarige structurele werkingssubsidie
00 Vlaamse Gemeenschap (Departement CJM Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk)
737 Subsidie DAC-normalisering (Departement
01 CJM - Team Sociaal-Cultureel Werk en
Jeugdwerk)
737 Subsidie voor de regularisatie van het
02 gescoproject
737 Subsidie Interne Staatshervorming
03 (Departement CJM - Team Sociaal-Cultureel
Werk en Jeugdwerk)
737 Subsidie Vlaams Intersectoraal Akkoord
04 (VIA)
737 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap
05 (Departement CJM - Team Sociaal-Cultureel
Werk en Jeugdwerk)
737 Meerjarige structurele werkingssubsidie
06 Vlaamse Gemeenschap (Overige teams
Departement CJM)
737 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap
07 (Overige teams Departement CJM)
737 Meerjarige structurele werkingssubsidie
08 Vlaamse Gemeenschap (Overige
beleidsdomeinen)
737 Projectsubsidie Vlaamse Gemeenschap
09 (Overige beleidsdomeinen)
737 Subsidie Provincie
10
737 Subsidie Gemeente
11
737 Subsidie VGC
12
737 Federale subsidies
13
737 Europese subsidies
14
737 Andere subsidies
15
73 Compenserende bedragen ter vermindering van
8 de loonkost
738 Toelage Fonds Sociale Maribel
00
738 Toelage DAC
01
738 Overige compenserende bedragen ter
03 vermindering van de loonkost
7 Overige bedrijfsopbrengsten
4
7 Financiële opbrengsten
5
7 Uitzonderlijke opbrengsen
6
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€
1.570.085,75

€
1.546.199,45

€
1.513.945,66

€ 11.689,89

€ 11.689,98

€ 11.689,89

€ 56.866,48

€ 42.976,38

€ 39.705,11

€
1.020,00
€
1.444,20

€
68.855,00
€
93.733,96

€
52.060,57
€
82.541,70

€
123.127,77

€
175.475,78

€
210.119,55

€
161.509,31

€
43.421,40
€
86.476,24
€
45.578,14
€
228.084,55
€
78,74
€
38.311,91

€
42.570,00
€
79.489,12
€
88.060,43
€
153.452,43
€
2.163,32
€
1.540,82

€
42.570,00
€
77.115,65
€
41.823,66
€
238.248,52
€
1.589,98
€
106.293,97
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7 Resultaatsverwerking
9
79 Overgedragen positief resultaat van het vorige
0 boekjaar
79 Onttrekking aan de bestemde fondsen
1
79 Onttrekking aan fondsen van de vereniging
2
79 Over te dragen negatief resultaat
3
TOTAAL 7

€
314.942,38
€
189.845,90

€
215.157,56

€
555.005,61
€
378.179,05

€
125.096,48

€
215.157,56

€
176.826,56

€
€
€
5.418.673,88 5.271.846,86 5.440.245,07

De kerncijfers geven het overzicht weer van de afgelopen 3 boekjaren zoals deze zijn ingediend bij
het jaarverslag. Deze cijfers hebben mee aan de basis gelegen voor de opmaak van het
meerjarenbudget voor de volgende beleidsperiode.

AWV Beleidsplan

2021-2025
66

PERSONEEL
2016

2017

2018

Aantal
personeelsleden

45

48

50

Aantal VTE

39

40

39

Personeelsleden uit
dienst

4

2

5

Personeelsleden in
dienst

2

6

5

Totale loonkost

3.002.318,19

3.064.249,69

3.170.339,85

WERKING
2018

2019 (raming)

Aantal vormingsuren

14.168

12.000

Deelnemersuren

197.154

180.000

Spreiding van de initiatieven in
Vlaanderen

112 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel:

93 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel:

6 in Brussel

5 in Brussel

28 in Antwerpen (Prov.)

22 in Antwerpen (Prov.)

23 in Vlaams Brabant

14 in Vlaams Brabant

19 in Limburg

11 in Limburg

20 in West-Vlaanderen

23 in West-Vlaanderen

16 in Oost-Vlaanderen

17 in Oost-Vlaanderen

Antwerpen

23%

Antwerpen

24%

Vlaams Brabant

10%

Vlaams Brabant

11%

Limburg

19%

Limburg

21%

West-Vlaanderen

28%

West-Vlaanderen

24%

Oost-Vlaanderen

18%

Oost-Vlaanderen

19%

Brussel

1%

Brussel

1%

Waar wonen onze
deelnemers?
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Andere

1%

Andere

Mannen

64%

70%

Vrouwen

36%

30%

<30j

8%

6%

30-39j

19%

17%

40-49j

31%

32%

50-59j

34%

41%

>59j

7%

4%

LO

3%

3%

LSO

16%

17%

SO

50%

57%

HO

13%

10%

Onbekend

19%

14%

1%

Leeftijdsgroepen

Scholingsgraad

Onze belangrijkste vormingslocaties, met meer dan 10 vormingsdagen per jaar, zijn: Brussel,
Schaarbeek, Anderlecht, Wemmel, Elewijt, Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Leuven, Kessel-Lo,
Aarschot, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Oostkamp, Oostende, Kortrijk, Roeselare,
Gent, Sint-Niklaas en Zottegem.
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SJABLOON BEOORDELINGSELEMENTEN
INHOUDELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het
decreet.

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie.
De missie van AWV vzw is:

“AWV brengt mensen samen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.
Door versterking van kennis, inzichten en competenties krijgen deelnemers meer greep op hun leefen werkomgeving en kunnen ze constructief deelnemen aan het publieke debat rond
levenskwaliteit, sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en
vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.
Door ontmoeting slaan we bruggen tussen diverse groepen, door uitwisseling groeit begrip,
samenwerking en een gedeelde visie op de samenleving en de toekomst. Leergroepen groeien
samen in het proces van zien, oordelen en handelen.
Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de gedragenheid om
maatschappelijke verandering vorm te geven.”

b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen
aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische,
duurzame, inclusieve en solidaire samenleving door:
1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert;
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak
maakt;
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden
die daarop een werkend antwoord bieden;
1.AWV vzw versterkt de kennis, inzichten en competenties van burgers in functie van hun deelname
aan een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving.
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2.In onze missie identificeren we de samenlevingsvraagstukken rond levenskwaliteit als onze
kwesties, meer bepaald een sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van
inkomen en vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.

3.Onze vormingsmethodiek is ervaringsgericht, co-creatief en gemeenschapsvormend. We zijn
overtuigd dat sociaal leren de beste leerstijl is om deelnemers te laten groeien in hun vrijwillige
engagement in de samenleving.

2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele
maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft.
a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen
relevant zijn in relatie tot haar missie en visie;
De relevante ontwikkelingen zijn: groeiende (aandacht voor) gevoelens van frustratie en onbegrip;
superdiversiteit; one-issue-interesse, taakspecialisatie bij vrijwilligers en instant satisfaction; de
samenleving, de arbeidsmarkt en de werkvloer veranderen; vorming als de weg naar actie en meer
rechtvaardigheid; echokamers en digitale kloven; toenemend aantal psycho-sociale klachten;
aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen; nood aan know-how rond zeggenschap
en overleg.

Die ontwikkelingen zijn relevant voor AWV in het licht van de macro-samenlevingsvraagstukken
rond levenskwaliteit die we in onze missie claimen en in het licht van onze kwesties, meer bepaald
een sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen
en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.

De aandacht voor zeggenschap, overleg en de rol van geëngageerde vrijwilligers expliciteren we
ook in onze visie:
“Waar mensen samenleven, van de wijk over het werk tot de wereld, zijn afspraken en keuzes
nodig. Wij geloven dat die het beste in overleg tot stand komen. Daarom willen we mensen via
vorming en ontmoeting versterken met kennis, competenties en expertise om deel te nemen aan
een kwaliteitsvol overleg. Zo kunnen ze meer impact krijgen op hun leef- en werkomgeving.”

b. De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil
aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;
AWV vzw zal tijdens de beleidsperiode 2021-2025 rond elke maatschappelijke uitdaging een
aanbod hebben. Elke kwestie benaderen we inhoudelijk, maar ook methodologisch: niet alleen
kennis over mogelijke verandering in de samenleving, maar ook competenties die verandering
faciliteren.
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Onze antwoorden op de ontwikkelingen en uitdagingen uit de maatschappelijke contextanalyse zijn
onze strategische en operationele doelstellingen.
We willen mensen sterker maken zodat hun impact en hun betrokkenheid en engagement voor de
geschetste kwesties groter wordt. We doen dat door een combinatie van de leerfunctie, de
gemeenschapsvormende functie en de maatschappelijke bewegingsfunctie.

3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie
sociaal-culturele rollen.
a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol
zal waarmaken;
We operationaliseren de verbindende rol als methodiek, als inhoud en als bereik.
Methodiek: Onze vormingen nemen ervaringen van deelnemers als aanknopingspunt en verbinden
zo deelnemers en hun ervaringen. In die verbinding ligt de kiem van oplossingen – en de kern van
sociaal en gemeenschapsvormend leren.

Inhoud: Inhoudelijk leggen we ook een klemtoon op verbinden – en het belang van overleg. We
organiseren vorming over signalen oppikken, achterban vertegenwoordigen, akkoorden maken en
verbindend communiceren. Zo krijgt de verbindende rol ook een extra multiplicatoreffect na de
vormingsactiviteit bij AWV.

Bereiken: We zetten sterk in op het bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen en doelgroepen
die afgesneden dreigen te worden. Daarom organiseren we basisvormingen ICT voor wie de
digitale boot dreigt te missen. Daarom organiseren we vormingen over nieuwe digitale technieken
om mensen te bereiken, inclusief de valkuilen van bijvoorbeeld echokamers op sociale media.
We slagen er ook in om mensen vanuit diverse achtergronden samen te brengen, in diverse
vormingsgroepen.

b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal
waarmaken;
De kritische rol operationaliseren we via de methodiek zien-oordelen-handelen. We stellen de
samenleving en het eigen handelen kritisch in vraag.
Ons vormingswerk is activerend en onderzoekend en zo ook een katalysator voor maatschappelijke
verandering.
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c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol
zal waarmaken;
De laboratoriumrol operationaliseren we via de hypothese van veelbelovendheid en via een labo
voor eigen vormingswerkers.
AWV hanteert de hypothese van de veelbelovendheid. We bieden experimenteerruimte om nieuwe
inzichten te ontwikkelen, waarvan we graag willen geloven dat ze de samenleving ingrijpend
kunnen veranderen. Burgers die hun engagement willen aanscherpen, vinden in de vormingswerker
en de groep een ideale sparringpartner en krijgen tijdens de vormingsmomenten kennis, expertise
en competenties aangereikt die hen sterker maken om door te zetten met hun innovatieve ideeën.

Ons labo van vormingswerkers heeft als doel om nieuwe concepten te ontwikkelen, die duurzaam
deel kunnen uitmaken van onze werking en die net als de rest van ons aanbod maatschappelijke
verandering en verbetering van levenskwaliteit tot doel hebben. Het labo biedt eigen medewerkers
experimenteerruimte naast de dagelijkse werking.

4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele
volwassenenorganisatie.
a. De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en
operationele doelstellingen die ze wil realiseren;
Onze drie strategische doelstellingen volgen rechtstreeks uit onze missie. We formuleren onze
ambities op het vlak van de drie kernelementen uit de missie: leren, gemeenschapsvorming en
maatschappelijke beweging. De operationele doelstellingen zijn een concretisering van de
respectievelijke strategische doelstelling. In het inhoudelijk deel van de beleidsnota lichten we elke
strategische en operationele doelstelling verder toe, inclusief budgetweging.

b. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de
actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft;
Onze strategische doelstellingen zijn een concretisering van onze missie op drie vlakken: leren,
gemeenschapsvorming en maatschappelijke beweging maken. De operationele doelstellingen gaan
dieper in op telkens één specifieke kwestie of één pakket samenhangende vraagstukken, die we
identificeerden in de maatschappelijke contextanalyse.
5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting
bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaalculturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze;
We kiezen bij AWV vzw bewust om in te zetten op het samenspel van drie functies: de leerfunctie,
de gemeenschapsvormende functie en de maatschappelijke-bewegingsfunctie. Die keuze volgt voor
ons als vanzelf uit onze missie waarin we onze ambities op het vlak van leren,
gemeenschapsvorming en samenlevings-kritische deelnemers in de verf zetten. Onze strategische
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doelstellingen vloeien voort uit onze missie en concretiseren de ambitie van onze missie
respectievelijk op het vlak van de leerfunctie, de gemeenschapsvormende functie en de
maatschappelijke bewegingsfunctie.

b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden
functies;
De realisatie van de strategische doelstellingen en de gekozen functiemix is niet geïsoleerd, maar
zowel functies onderling als de strategische doelstellingen zijn erg vervlochten met elkaar. Immers,
binnen de vormingssessies die we inrichten, zal altijd zowel ruimte zijn voor de leerfunctie, de
gemeenschapsvormende functie als de maatschappelijke bewegingsfunctie. Een vormingsmoment
bij AWV wil deelnemers zowel niet-formeel laten leren, met elkaar verbinden als kritisch laten
reflecteren en ageren over en tegenover de samenleving en de eigen organisatie. Bij AWV is leren
altijd sociaal leren, met als onderwerp de organisatie en het regelsysteem van onze samenleving.
Dat maakt dat onze werking tegelijk op de drie functies kan inzetten.
c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te
realiseren
1. Voor de leerfunctie:
i.
de visie op leren in relatie
tot de missie van de
organisatie;
ii.
een verantwoorde
toekomstige werkwijze om
leeromgevingen op te
zetten

De activiteiten van AWV zijn erop gericht om via nietformeel en informeel leren de kennis, de competenties, de
inzichten en de expertise van burgers en specifiek ook van
vrijwilligers te versterken. Met onze werking willen we op
die vier aspecten inzetten, niet enkel kennis of niet enkel
competenties. Omdat we onze deelnemers op die vier
vlakken willen versterken, gebeurt leren per definitie
minstens gedeeltelijk als interactie. Een brede, open en
toegankelijke vormingsmethodiek is daarom noodzakelijk,
zodat sociaal leren zowel gestuurd als spontaan kan
plaatsvinden.
De inzet van onze methodiek is om elke vormingsgroep
leeromgevingen aan te bieden die deelnemers toelaten om
een kloof te overbruggen, of minstens kleiner te maken,
telkens op één of meerdere vlakken: kennis, expertise,
inzicht en competenties. De operationele doelstellingen 1 tot
en met 5 concretiseren de terreinen waarop we specifiek
willen werken.

2. Voor de
gemeenschapsvormende
functie:
i.
de visie op groepen en
gemeenschappen en
interacties daartussen in
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ii.

relatie tot de missie van de
organisatie;
een verantwoorde
toekomstige werkwijze om
processen te ondersteunen
en te faciliteren die leiden
tot het vormen van
groepen en
gemeenschappen of tot
interacties tussen groepen
en gemeenschappen;

We zetten in op gemeenschapsvorming, doordat we met
mensen bezig zijn, hen verbinden, hen van elkaar laten
leren, kracht putten uit de ontmoeting om hun engagement
verder te zetten, te versterken of te hernieuwen. We zetten
ook in op gemeenschapsvormgeving: we bieden een
voldoende open kader om de regels in de gemeenschap zelf
in vraag te stellen en waar nodig aan te passen, telkens
vanuit de idee om de gemeenschap te verbeteren door het
gemeenschappelijke repertorium en het afsprakenkader
sterker te maken. Onze werking doet ook tegelijk aan
bridging en aan bonding. Deelnemers delen een specifieke
achtergrond, hun engagement om te ijveren voor een betere
levenskwaliteit in de samenleving en op het werk – maar ze
verschillen ook sterk wat betreft bijvoorbeeld socioeconomische achtergrond, opleidingsniveau,
tewerkstellingssituatie. Door mensen met hetzelfde
engagement samen te brengen, doen we aan bonding. Door
mensen met verschillende achtergronden samen te brengen,
faciliteren we bridging.
We moedigen mensen aan om gemeenschapsvormend in de
samenleving te staan, want we geloven in de maakbaarheid
van de samenleving.
Onze ambities rond de gemeenschapsvormende functie
concretiseren we voornamelijk in strategische doelstelling 2
en operationele doelstellingen 6, 7 en 8.

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

Onze interactieve methodiek die sterk inzet op sociaal leren,
slaagt erin om het persoonlijke tot politiek op te schalen.
Telkens opnieuw stellen deelnemers tijdens de vorming vast
dat zij niet alleen staan met een inzicht of een uitdaging. Het
versterken van kennis, competenties, expertise en inzichten
verhoogt de betrokkenheid, en daarmee ook de drang om
effectief iets te veranderen.
Onze vorming speelt de rol van katalysator, de plaats waar
signalen vorm en scherpte krijgen, waar we ze
uitkristalliseren, om ze daarna door te geven aan
beleidsinstanties. We zetten daarbij prioritair in op de
samenlevingsvraagstukken die we identificeerden in onze
omgevingsanalyse en waarop vanuit onze missie en
doelstellingen willen inzetten.
De maatschappelijke bewegingsfunctie zit vervat in
strategische doelstelling 3 en operationele doelstellingen 9
en 10.
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6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het
Nederlandse taalgebied.
a. De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal
afspelen door kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van
de al eerder gerealiseerde sociaal-culturele werking aan te reiken;
AWV realiseerde in 2018 net geen 200 000 deelnemersuren op 112 verschillende locaties in
Vlaanderen en Brussel. Of nog: dat komt overeen met 14 168 in SISCA gerapporteerde
vormingsuren.

b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse
taalgebied of het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
In 2018 organiseerde AWV vormingen op 112 locaties, of 6 locaties in Brussel, 28 locaties in
provincie Antwerpen, 23 locaties in Vlaams-Brabant, 19 locaties in Limburg, 20 locaties in WestVlaanderen en 16 locaties in Oost-Vlaanderen. Voor 2019 is het aantal en de spreiding gelijkaardig.
7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
a. De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich
aantoonbaar en hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.
AWV organiseert vormingen voor geëngageerde vrijwilligers en geïnteresseerde burgers. Die
nemen deel aan activiteiten waar informeel en niet-formeel leren centraal staan. De activiteiten die
AWV organiseert zijn geen beroepsopleiding, noch onderwijs.
Waar dat nuttig is, vinden de activiteiten van AWV overdag plaats. Dat blijkt het beste moment te
zijn om een divers deelnemerspubliek aan te spreken, in hun vrije tijd. Deelnemers met
onregelmatige uren (ploegenwerk, nachtwerk, weekendwerk) en/of een druk gezinsleven zouden
anders uit de boot vallen.

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

8° de werking voor:
a. Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of
kansengroepen
b. Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede
publiek
a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin
maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie
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expliciteert haar werking voor (een of meer) specifieke kansengroepen en welke keuzes ze
daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of het brede publiek;
We richten ons met de vormingen van AWV op het brede publiek. Alle vormingen van AWV staan
open voor alle burgers.

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar toekomstige
beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te
streven of de organisatie expliciteert en verantwoordt haar toekomstige beleid en aanpak die
ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van die kansengroepen te realiseren.
AWV richt haar werking slechts beperkt op kansengroepen, maar we bereiken wel veel mensen uit
kansengroepen. De meeste deelnemers uit kansengroepen participeren via de gewone werking.
Waar dat relevant is, organiseren we specifieke momenten voor specifieke groepen, zoals
ervaringsgroepen rond armoede en precaire tewerkstelling, of voor doelgroepwerknemers uit
maatwerkbedrijven.

9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier
waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaalculturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de
werking;
Tussen 90 en 95 procent van de vormingsdeelnemers bij AWV zijn actief als vrijwilliger, de meesten
van hen als werknemersafgevaardigde.
Onze vormingen zijn dus in grote mate voor vrijwilligers, maar niet door vrijwilligers. We geloven
dat de grootste meerwaarde gecreëerd kan worden door de inzet van ervaren professionele
begeleiders.
Vrijwilligers geven via panels het aanbod mee vorm. Voor vrijwilligers is ook een rol weggelegd als
ervaringsdeskundige, als co-teacher. We doen dat als we denken dat de methodologische aanpak
van de groepsbegeleider complementair kan ingezet worden met de ervaring van de vrijwillige coteacher.
b. De organisatie expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van
vrijwilligers en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie
vorm wil geven.
Vandaag wordt het aanbod mee vormgegeven door vrijwilligers, via panelgesprekken. Zo stemmen
we het aanbod maximaal op de verwachtingen, zowel wat betreft inhouden als aanpak. Onze
deelnemers-vrijwilligers geven ook als deelnemer feedback.
De aanpak met co-teachers willen we de komende beleidsperiode verder vorm geven en versterken,
ook op het vlak van vrijwilligersbeleid.
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ZAKELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
a. De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;
AWV vzw heeft enerzijds organisatie-eigen processen en procedures en doet anderzijds beroep op
de gedeelde dienstverlening van ACV, voor die processen en procedures waar de omvang van AWV
te beperkt is om in een professioneel en kwaliteitsvol kader te voorzien, zoals financieel beheer en
rapportering, generiek VTO-opleidingsaanbod, loonadministratie, infrastructuur en ICT.

b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;
Vandaag bestaat kwaliteitszorg voornamelijk uit losse initiatieven. Die initiatieven willen we
integreren in één kwaliteitsbeleid, dat we extern laten certificeren (EFQM). Zo leggen we de basis
voor ons integraal kwaliteitsbeleid.

c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid.
Het meerjarenplan is gebaseerd op de rapportering van de afgelopen jaren. Voor het nietgesubsidieerde gedeelte heeft AWV toezeggingen van het ACV en beweging.net Alle vormingen
worden op activiteitsniveau gerapporteerd en door de revisor gecontroleerd. Per kwartaal krijgt de
Raad van Bestuur een analytisch overzicht, per semester krijgt en bespreekt de Raad van Bestuur
een geïntegreerd overzicht met een koppeling tussen de operationele doelstellingen en de cijfers
(uitgaven en budget).

2° de toepassing van de principes van goed bestuur
a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal
organiseren;
Voor de bevoegdheden van de organen van AWV, de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur,
de bestuurscommissie personeel en financiën en de inhoudelijke werkgroep werd een
delegatiematrix opgesteld, die duidelijk bepaalt wie waarvoor verantwoordelijk is, wie aan wie
rapporteert en wie welke bevoegdheid controleert. De Algemene Vergadering telt minstens dubbel
zoveel leden als de Raad van Bestuur, plus één. Jaarlijks evalueert de bestuurswerking haar eigen
functioneren en formuleert ze verbeterpunten die aangepakt moeten worden.

b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de
bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling;

AWV Beleidsplan

2021-2025
77

De delegatiematrix bepaalt wie waarvoor verantwoordelijk is, wie aan wie rapporteert en wie welke
bevoegdheid controleert. De Raad van Bestuur telt acht leden, waarvan twee externe en
onafhankelijke experten. De Raad van Bestuur delegeert de realisatie van de operationele
doelstellingen aan de inhoudelijke werkgroep, onder leiding van de coördinator. Structureel overleg
tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur, de coördinator en de financieel verantwoordelijke,
zorgt voor een geïntegreerd en efficiënt dagelijks beleid.

c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische
beslissingen die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan;
Het planningsproces voor het beleidsplan 2021-2025 startte met een planningsdriedaagse waarop
educatief medewerkers, bestuurders en externe deskundigen samen nadachten over de
maatschappelijke context en de AWV-antwoorden daarop. Vanaf de planningsdriedaagse nam het
huidige teamco, het overleg tussen alle coördinatoren, de verdere uitwerking, de redactie en het
project management voor haar rekening. Educatief medewerkers, vrijwilligers en
vakbondsafdelingen bleven nauw betrokken en gaven feedback op de ontwerpen van operationele
doelstellingen en de respectievelijke teksten. De Raad van Bestuur nam voortgangsbeslissingen en
gaf de opdracht aan een aparte groep, samengesteld uit mensen met diverse expertise, om een
toekomstig organisatiemodel uit te werken, dat intussen is goedgekeurd als nieuwe
organisatiestructuur.

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie
van de strategische en operationele doelstellingen.
Per operationele doelstelling hebben we een budgetweging gemaakt, zodat een directe link ontstaat
tussen de inhoudelijke werking en de inzet van financiën, mensen en middelen. De rapportering van
die link gebeurt elk semester op de Raad van Bestuur, voorbereid door de inhoudelijke werkgroep.
Met een volledig nieuwe organisatiestructuur en de beslissing om, uitgedaagd door een extern
kwaliteitszorgmodel, een integraal kwaliteitszorgbeleid scherp te stellen, willen we met een
professionele, solide en wendbare organisatie de realisatie van de strategische en operationele
doelstellingen waarborgen.
Bij dit beleidsplan voegen we daarom zowel een analytisch meerjarenplan, als meerjarenschema’s
met het toegewezen werkingsbudget per operationele doelstelling.
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Financieel meerjarenplan AWV - beleidsperiode 2021-2025

versie:
update:

%
Financieringsbron:
Subsidie decreet
Subsidie decreet
Subsidie andere
Subsidie andere

bedrag zoals decretaal vastgelegd + DAC (1,6% index jaarlijks)
bedrag geregulariseerde DAC (geen index)
bedrag VIA (2% index jaarlijks)
bedrag Sociale Maribel (2% index jaarlijks)
subtotaal subsidies

Eigen middelen
Eigen middelen
Eigen middelen
Eigen middelen

bedragen Verkopen en dienstprestaties - tijdschrift
bedrag Verkopen en dienstprestatie
recuperatie van kosten (o.a. loonkosten)
tussenkomst in het verlies
subtotaal eigen middelen
Totaal beschikbaar budget

Type kosten:
Overhead
Werking
Personeel
Totale kost

(indirecte kosten, niet toewijsbare kosten ==> huisvesting, kantoorkosten, verzekeringen, telefoon en verzending, afschrijvingen, belastingen,…)
(direct toewijbare kosten aan de werking ==> huur zalen, catering, cursusmateriaal, website, uitnodigingen,…)
(direct toewijsbare kosten aan personeel ==> wedden en lonen, verplaatsingen, vorming en opleiding, verzekeringen, ...)

Verdeling per doelstelling

2021

32,59%
1,43%
0,94%
0,72%
35,69%
0,30%
3,87%
3,81%
56,34%
64,31%
100%

10%
20%
70%
100%

604.029
1.208.059
4.228.206
6.040.295

1,016

1,016

1,016

1,02

1,02

1,02

1,02

2022

32,48%
1,40%
0,94%
0,72%
35,54%
0,30%
3,87%
3,81%
56,48%
64,46%
100%

10%
20%
70%
100%

2.000.277
86.500
58.004
44.290
2.189.070
18.666
238.152
234.600
3.478.883
3.970.300
6.159.370

615.937
1.231.874
4.311.559
6.159.370

32,36%
1,38%
0,94%
0,72%
35,40%
0,30%
3,87%
3,81%
56,62%
64,60%
100%

2023
2.032.281
86.500
59.164
45.176
2.223.120
19.039
242.915
239.292
3.556.461
4.057.707
6.280.828

%
32,24%
1,35%
0,94%
0,72%
35,25%
0,30%
3,87%
3,81%
56,77%
64,75%
100%

2024
2.064.797
86.500
60.347
46.079
2.257.724
19.420
247.773
244.078
3.635.720
4.146.991
6.404.714

%
32,12%
1,32%
0,94%
0,72%
35,11%
0,30%
3,87%
3,81%
56,91%
64,89%
100%

2025
2.097.834
86.500
61.554
47.001
2.292.889
19.809
252.728
248.959
3.716.693
4.238.190
6.531.079

%

TOTAAL

32,36%
1,38%
0,94%
0,72%
35,40%
0,30%
3,87%
3,81%
56,62%
64,60%
100%

10.163.965
432.500
295.935
225.967
11.118.367
95.234
1.215.050
1.196.929
17.790.705
20.297.918
31.416.286
3.141.629
6.283.257
21.991.400
31.416.286

10%
20%
70%
100%

628.083
1.256.166
4.396.579
6.280.828

10%
20%
70%
100%

640.471
1.280.943
4.483.300
6.404.714

10%
20%
70%
100%

653.108
1.306.216
4.571.755
6.531.079

10%
20%
70%
100%

%

2023

%

2024

%

2025

%

60,00%

3.624.177

56,00%

3.449.247

60,00%

3.768.497

66,00%

4.227.111

60,00%

3.918.647

60,40%

Subsidies
Eigen middelen

35,69%

1.293.338

35,54%

1.225.879

35,40%

1.333.872

35,25%

1.490.097

35,11%

1.375.733

35,40%

6.720.900

64,31%

2.330.839

64,46%

2.223.368

64,60%

2.434.625

64,75%

2.737.014

64,89%

2.542.914

64,60%

12.266.779

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

362.418
724.835
2.536.924
3.624.177

10%
20%
70%
100%

344.925
689.849
2.414.473
3.449.247

10%
20%
70%
100%

376.850
753.699
2.637.948
3.768.497

10%
20%
70%
100%

422.711
845.422
2.958.978
4.227.111

10%
20%
70%
100%

391.865
783.729
2.743.053
3.918.647

10%
20%
70%
100%

1.898.768
3.797.536
13.291.376
18.987.679

41,67%

1.510.074

35,71%

1.231.874

41,67%

1.570.207

42,42%

1.793.320

38,33%

1.502.148

39,96%

7.607.623

10%
20%
70%
100%

151.007
302.015
1.057.052
1.510.074

10%
20%
70%
100%

123.187
246.375
862.312
1.231.874

10%
20%
70%
100%

157.021
314.041
1.099.145
1.570.207

10%
20%
70%
100%

179.332
358.664
1.255.324
1.793.320

10%
20%
70%
100%

150.215
300.430
1.051.504
1.502.148

10%
20%
70%
100%

760.762
1.521.525
5.325.336
7.607.623

13,33%

483.224

14,29%

492.750

13,33%

502.466

13,64%

576.424

13,33%

522.486

13,58%

2.577.350

10%
20%
70%
100%

48.322
96.645
338.257
483.224

10%
20%
70%
100%

49.275
98.550
344.925
492.750

10%
20%
70%
100%

50.247
100.493
351.726
502.466

10%
20%
70%
100%

57.642
115.285
403.497
576.424

10%
20%
70%
100%

52.249
104.497
365.740
522.486

10%
20%
70%
100%

257.735
515.470
1.804.145
2.577.350

25,00%

906.044

26,79%

923.906

25,00%

942.124

22,73%

960.707

25,00%

979.662

24,90%

4.712.443

10%
20%
70%
100%

90.604
181.209
634.231
906.044

10%
20%
70%
100%

92.391
184.781
646.734
923.906

10%
20%
70%
100%

94.212
188.425
659.487
942.124

10%
20%
70%
100%

96.071
192.141
672.495
960.707

10%
20%
70%
100%

97.966
195.932
685.763
979.662

10%
20%
70%
100%

471.244
942.489
3.298.710
4.712.443

11,67%

422.821

12,50%

431.156

11,67%

439.658

12,12%

512.377

15,00%

587.797

12,59%

2.393.809

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

42.282
84.564
295.974
422.821

10%
20%
70%
100%

43.116
86.231
301.809
431.156

10%
20%
70%
100%

43.966
87.932
307.761
439.658

10%
20%
70%
100%

51.238
102.475
358.664
512.377

10%
20%
70%
100%

58.780
117.559
411.458
587.797

10%
20%
70%
100%

239.381
478.762
1.675.666
2.393.809

OD5: Arbeid 4.0

8,33%

302.015

10,71%

369.562

8,33%

314.041

9,09%

384.283

8,33%

326.554

8,96%

1.696.455

10%
20%

30.201
60.403

10%
20%

36.956
73.912

10%
20%

31.404
62.808

10%
20%

38.428
76.857

10%
20%

32.655
65.311

10%
20%

169.646
339.291

Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD 2: Kennis, expetrise en comptentie voor kansengroepen
Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD3: Computervormingen
Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD 4: Vormingspakketten

Overhead
Werking
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2022

%

%

OD 1: Ruimte voor leren

%

1.968.776
86.500
56.866
43.421
2.155.564
18.300
233.482
230.000
3.402.949
3.884.731
6.040.295

%

1,016

2021

SD 1: Versterking kennis, competenties en expertise

Financiële dienst

21/10/2019
15/12/2019

TOTAAL
18.987.679

Meerjarenplan - per SD en OD
versie: 18/12/2019 - 18:36

Personeel
Totaal

70%
100%

211.410
302.015

70%
100%

258.694
369.562

70%
100%

219.829
314.041

70%
100%

268.998
384.283

70%
100%

228.588
326.554

70%
100%

1.187.519
1.696.455

TOTAAL SD 1:

100%

3.624.177

100%

3.449.247

100%

3.768.497

100%

4.227.111

100%

3.918.647

100%

18.987.679

nog toe te wijzen

SD2: Actie- en ervaringsgericht, gemeenschapsvormende en emancipatorische vormingsmomente

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

28,00%

1.691.282

28,00%

1.724.624

28,00%

1.758.632

28,00%

1.793.320

28,00%

1.828.702

28,00%

Subsidies
Eigen middelen

35,69%

1.293.338

35,54%

1.225.879

35,40%

1.333.872

35,25%

1.490.097

35,11%

1.375.733

35,40%

6.720.900

64,31%

2.330.839

64,46%

2.223.368

64,60%

2.434.625

64,75%

2.737.014

64,89%

2.542.914

64,60%

12.266.779

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

169.128
338.256
1.183.898
1.691.282

10%
20%
70%
100%

172.462
344.925
1.207.237
1.724.624

10%
20%
70%
100%

175.863
351.726
1.231.042
1.758.632

10%
20%
70%
100%

179.332
358.664
1.255.324
1.793.320

10%
20%
70%
100%

182.870
365.740
1.280.091
1.828.702

10%
20%
70%
100%

879.656
1.759.312
6.157.592
8.796.560

35,71%

604.029

35,71%

615.937

35,71%

628.083

35,71%

640.471

35,71%

653.108

35,71%

3.141.629

10%
20%
70%
100%

60.403
120.806
422.821
604.029

10%
20%
70%
100%

61.594
123.187
431.156
615.937

10%
20%
70%
100%

62.808
125.617
439.658
628.083

10%
20%
70%
100%

64.047
128.094
448.330
640.471

10%
20%
70%
100%

65.311
130.622
457.176
653.108

10%
20%
70%
100%

314.163
628.326
2.199.140
3.141.629

42,86%

724.835

42,86%

739.124

42,86%

753.699

42,86%

768.566

42,86%

783.729

42,86%

3.769.954

10%
20%
70%
100%

72.484
144.967
507.385
724.835

10%
20%
70%
100%

73.912
147.825
517.387
739.124

10%
20%
70%
100%

75.370
150.740
527.590
753.699

10%
20%
70%
100%

76.857
153.713
537.996
768.566

10%
20%
70%
100%

78.373
156.746
548.611
783.729

10%
20%
70%
100%

376.995
753.991
2.638.968
3.769.954

21,43%

362.418

21,43%

369.562

21,43%

376.850

21,43%

384.283

21,43%

391.865

21,43%

1.884.977

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

36.242
72.484
253.692
362.418

10%
20%
70%
100%

36.956
73.912
258.694
369.562

10%
20%
70%
100%

37.685
75.370
263.795
376.850

10%
20%
70%
100%

38.428
76.857
268.998
384.283

10%
20%
70%
100%

39.186
78.373
274.305
391.865

10%
20%
70%
100%

188.498
376.995
1.319.484
1.884.977

TOTAAL SD 2:

100%

1.691.282

100%

1.724.624

100%

1.758.632

100%

1.793.320

100%

1.828.702

100%

8.796.560

OD6: Diversiteit
Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD7: Participatief en co-cretief
Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD8: Veilige ontmoetingsplaats

nog toe te wijzen

SD3: Zeggenschap, impact en positieve actie

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

8.796.560

-

12,00%

724.835

16,00%

985.499

12,00%

753.699

6,00%

384.283

12,00%

783.729

11,60%

3.632.046

Subsidies
Eigen middelen

35,69%

258.668

35,54%

350.251

35,40%

266.774

35,25%

135.463

35,11%

275.147

35,40%

1.285.603

64,31%

466.168

64,46%

635.248

64,60%

486.925

64,75%

248.819

64,89%

508.583

64,60%

2.346.443

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

72.484
144.967
507.385
724.835

10%
20%
70%
100%

98.550
197.100
689.849
985.499

10%
20%
70%
100%

75.370
150.740
527.590
753.699

10%
20%
70%
100%

38.428
76.857
268.998
384.283

10%
20%
70%
100%

78.373
156.746
548.611
783.729

10%
20%
70%
100%

363.205
726.409
2.542.432
3.632.046

50,00%

362.418

50,00%

492.750

50,00%

376.850

50,00%

192.141

50,00%

391.865

50,00%

1.816.023

10%
20%
70%
100%

36.242
72.484
253.692
362.418

10%
20%
70%
100%

49.275
98.550
344.925
492.750

10%
20%
70%
100%

37.685
75.370
263.795
376.850

10%
20%
70%
100%

19.214
38.428
134.499
192.141

10%
20%
70%
100%

39.186
78.373
274.305
391.865

10%
20%
70%
100%

181.602
363.205
1.271.216
1.816.023

50,00%

362.418

50,00%

492.750

50,00%

376.850

50,00%

192.141

50,00%

391.865

50,00%

1.816.023

Overhead
Werking
Personeel
Totaal

10%
20%
70%
100%

36.242
72.484
253.692
362.418

10%
20%
70%
100%

49.275
98.550
344.925
492.750

10%
20%
70%
100%

37.685
75.370
263.795
376.850

10%
20%
70%
100%

19.214
38.428
134.499
192.141

10%
20%
70%
100%

39.186
78.373
274.305
391.865

10%
20%
70%
100%

181.602
363.205
1.271.216
1.816.023

TOTAAL SD 3:

100%

724.835

100%

985.499

100%

753.699

100%

384.283

100%

783.729

100%

3.632.046

OD9: Handelingsruimte en handelingsbekwaamheid vergroten
Overhead
Werking
Personeel
Totaal
OD.10: Actief burgerschap

nog toe te wijzen

TOTAAL SD 1 + 2 + 3
nog toe te wijzen

Financiële dienst

0%

0%

100%
0%
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-

6.040.295
-

0%

100%
0%

-

6.159.370
-

0%

100%
0%

-

6.280.828
-0,00

0%

100%
0%

-

-0,67
6.404.714
0,00

0%

100%
0%

-

6.531.078
0,00

0%

100%
0%

-

0,42
31.416.286
-0,00

Meerjarenplan - per SD en OD
versie: 18/12/2019 - 18:36

