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Inleiding 
 

Implementatie, dat is het sleutelwoord in de planning 2022. In het jaar 2020-2021 hebben we 
veel voorbereid en ontwikkeld. 

• Nieuwe naam 
• Vernieuwd intranet 
• Vernieuwde database die nog meer toegespitst is op de projecten 
• Kader voor kennisdeling in de organisatie 
• Inhoudelijke visie op participatie, rollen en functies 
• Werken met de theorie of change in onze impact-gedreven organisatie 
• Netwerkstrategie 
• …. 

Nu is het kwestie van doen, evalueren, bijsturen. 

In 2021 kregen we, na het bezoek van de visitatiecommissie en onze repliek hierop, een 
positief advies met twee aanbevelingen:  

• Een herdacht en herwerkt doelstellingenkader met meetbare criteria en keuzes in 
thema’s 

• Een uitgewerkt strategisch doelgroepenbeleid met meetbare criteria. 

Met het doelstellingenkader zijn we al aan de slag gegaan, het doelgroepenbeleid pakken we 
in 2022 aan. 

Het voortgangsrapport zit nu al in het jasje van het herdacht doelstellingenkader waarin we de 
aandachtpunten van de visitatiecommissie meegenomen. Dit doelstellingenkader is besproken 
met de Raad van Bestuur op 1 maart. 

Het is een bewogen jaar geweest met een sector die mondjesmaat opstartte, met projecten die 
verschoven in de tijd, waardoor het een druk najaar is. Met collega’s die andere uitdagingen 
aangaan en nieuwe mensen die ons team vervoegen. 

2022, een jaar van doen, experimenteren, ontwikkelen, tonen, mislukken en opnieuw proberen, 
maatschappelijk veranderen, in de kern van onze opdracht als sociaal-culturele organisatie. 

We go for it! 
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Leeswijzer 
 

De voortgang rapporteren in een veranderd doelstellingenkader is geen evidentie. Ook niet om 
te lezen. 

De indicatoren van het eerste beleidskader zijn anders dan het gene er nu ligt. De resultaten 
die we moesten behalen zijn anders geschikt, de projecten staan op een ander plaats. 

Hoe hebben we dit aangepakt en hoe lees je dit? 

1. Thematisch geschikt 

Het voortgangsrapport staat in het nieuwe doelstellingenkader dat wil zeggen dat alle 
projecten over bijvoorbeeld duurzaamheid onder dezelfde doelstelling staan. 

We hebben per project de resultaten meegenomen die we geformuleerd hadden onder het 
vorige doelstellingenkader en aangegeven of ze behaalt, deels behaald of niet behaald zijn en 
waarom. 

We zetten 2021 en 2022 naast elkaar zodat duidelijk is wat er geweest is en wat in 2022 nog 
behaald moet worden. 

2. Nieuwe indicatoren 

We hebben nieuwe indicatoren geformuleerd. We hebben de werking van 2021 afgezet tegen 
de nieuw geformuleerde indicatoren en in dat kader doelen geformuleerd voor 2022. 

3. Vergelijking in cijfers 

2020 was geen gewoon jaar. Onze werking was een hele tijd op slot of zeer beperkt door de 
coronamaatregelen. We hebben daarom 2019 genomen als vergelijkingsjaar.  
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Missie en visie 
 

 

Missie 
 
Avansa regio Antwerpen gelooft in de kracht van mensen als ze zich engageren voor een 
democratische en solidaire samenleving. Wij steunen hen als ze werken aan antwoorden op 
uitdagende samenlevingsvraagstukken. Wij hebben kijk op wat maatschappelijk speelt in onze 
regio en helpen er vragen expliciteren. Hierop ontwikkelen we trajecten waarbinnen 
betrokkenen al lerend aan de slag gaan, sterker worden en tot werkbare oplossingen komen. 
We streven ernaar dat die een blijvend effect hebben en dat vele mensen er de vruchten van 
kunnen plukken. Daarvoor is ieders expertise nodig en werken wij samen met overheden, 
organisaties, groepen en burgers.  

We richten ons tot alle volwassen inwoners en gebruikers van ons werkingsgebied met 
bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen. We zijn een horizontale en 
lerende organisatie met een 25-tal enthousiaste medewerkers. Teams zwermen alle dagen uit 
over ons werkingsgebied dat samenvalt met de 30 steden en gemeenten van het 
arrondissement Antwerpen. We zijn een pluralistische organisatie, erkend en gesubsidieerd op 
het decreetbetreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2017). 

 

Visie 
 

WAT WE WILLEN 

Wij willen dat iedereen een gelijk recht heeft en zich gesteund weet om mee de samenleving 
te maken. Wij geloven in de kracht van mensen en groepen als ze zich verbinden en engageren 
voor een solidaire en democratische samenleving 

ONZE OPDRACHT 

Wij bevorderen en organiseren de participatie van mensen en groepen bij het werken aan 
constructieve antwoorden op uitdagende samenlevingsvraagstukken. Wij helpen samen met 
partners en betrokkenen praktijken ontwikkelen die hierop een werkend antwoord bieden. 
Die praktijken helpen we verspreiden en inbedden in de maatschappij. We steunen partners, 
deelnemers en betrokkenen als ze vanuit deze praktijken maatschappelijke vraagstukken in 
een ruimer verband ter sprake brengen.  

Onze expertise? We zijn sterk in het opzetten en begeleiden van leerprocessen en 
groepswerkingen, het toewerken naar gemeenschapsvorming en het steunen van 
maatschappelijk engagement.  

Onze opdracht is bij uitstek maatschappelijk en gericht op de bouw van een duurzame en 
participatieve samenleving. We richten ons niet op louter persoonlijke vorming. 
Maatschappelijke participatie van burgers staat voorop. Tegelijk verhogen mensen dan hun 
persoonlijke, sociale en maatschappelijke competenties.  
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Adviezen 
beoordelingscommissie 
 

In 2021 kregen we als organisatie een positief advies met de volgende aanbevelingen: 

 De commissie beveelt Avansa regio Antwerpen aan om het doelstellingenkader te 
herdenken door het meer concreet te maken aan de hand van heldere en meetbare 
criteria. Het doelstellingenkader moet een evenwichtig uitgewerkt geheel zijn.  

 
 De commissie beveelt Avansa regio Antwerpen aan om keuzes te maken inzake de 

thema’s waar ze op wil inzetten. De organisatie moet een eigen visie ontwikkelen over 
wat ze wil bereiken in de regio, en vandaaruit gerichte keuzes maken. Dit wil niet zeggen 
dat er geen plaats is voor witruimte, integendeel. 

 
 De commissie beveelt Avansa regio Antwerpen om op een gestructureerde en 

methodische manier accurate gegevens over het bereikte doelpubliek te verzamelen, 
zodat de organisatie een doelgericht en slagkrachtig doelgroepenbeleid kan uitbouwen.  
 

Herdacht doelstellingenkader 
 

In 2021 zijn we gestart met het herdenken van het doelstellingenkader. We wilden dit als 
eerste aanpakken omdat dit een richting geeft aan de werking voor de komende 
beleidsperiode. 

Uitgangspunten: 

 Er zijn geen nieuwe of andere beleidskeuzes gemaakt. 
 Participatie blijft centraal binnen onze werking maar eerder als wijze waarop we onze 

projecten vormgeven, dus cocreatief. 
 We willen de thema’s meer richting geven. Wat willen we daarmee bereiken in onze 

regio? 
 We willen witruimte bewaren voor nieuwe dingen. 
 Onderscheid gemaakt tussen wat we intern moeten doen en wat we naar buiten doen. 
 We hebben heel onze werking opnieuw opgenomen in het beleidsplan. 

Dit betekent dat: 

 We onze doelstellingen opnieuw thematisch opmaken. 
 We de thema’s die we naar voor schuiven scherper moeten maken: wat willen we 

bereiken in onze regio? 
 We ook over vormingsaanbod een doelstelling toevoegen. 
 We een aantal doelstellingen onder het zakelijke luik onderbrengen. 

Timing 

 23/11/2021: eerste toetsing op Bestuursraad  
 Januari-maart: verscherping thema’s 
 07/02/2022: aftoetsen bij collega’s qua indicatoren 
 Maart 2022: Voorstelling aan Bestuursraad en collega’s 
 Maart 2022: Voorstelling Algemene Vergadering 

Vanaf 2022 werken we binnen dit herdacht kader met de daarin geformuleerde resultaten en 
indicatoren. 
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Een doelgericht en slagkrachtig doelgroepenbeleid 
 

In 2022 gaan we een systeem uitdenken hoe we de registratie van het bereik van de 
verschillende doelgroepen kunnen verbeteren. 

Dit hangt echter sterk samen met de cijfers die we voor de overheid moeten aanleveren. We 
willen graag vermijden dat medewerkers 2 keer moeten registeren. We willen het verzamelen 
van gegevens voor de overheid en voor intern gebruik zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. 

In juni 2022 hebben we daar meer duidelijkheid over. 
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Inhoudelijke planning 
 

SD 1: Sociaal rechtvaardig duurzaamheidsverhaal 
 

Een duurzame samenleving zal sociaal en rechtvaardig zijn of het zal niet zijn, naar Dirk 
Holemans van de denktank Oikos. 1 We staan voor een grote transitie als we armoede willen 
beëindigen, de planeet beschermen en verzekeren dat tegen 2030 alle mensen genieten van 
vrede en welvaart.  

Een transitie die enkel kan lukken als grote delen van de (globale) samenleving deze transitie 
mee dragen. Enkel als er een redelijk en billijk beleid wordt gevoerd dat ingrijpt op 
verschillende maatschappelijke domeinen, zullen mensen in deze transitie mee willen of 
kunnen instappen. 

Dit zien we terugkomen in “the Sustainable Development Goals”. “The 17 SDG’s are integrated—
they recognize that action in one area will affect outcomes in others, and that development 
must balance social, economic and environmental sustainability. 2” 

De SDG’s zijn allesomvattend. Als Avansa willen we voor het thema duurzaamheid bijdragen 
tot: 

 Duurzame steden en gemeenschappen 
o Duurzaam en betaalbaar wonen 
o Duurzame en toegankelijke mobiliteit 
o Duurzame en toegankelijke publieke ruimte 

 Verantwoorde consumptie en productie 
o Vermindering van afval (circulariteit) 
o Vermindering van voedselverspilling 

 Klimaatacties 
o Bewustmaking van de menselijke en structurele impact op het klimaat 
o Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) 
o Inzetten op adaptatie: het proces van aanpassing aan het huidige of toekomstige 

klimaat en aan zijn effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te zwakken of 
gunstige opportuniteiten te benutten. 

Transitie staat voor totale systeemverandering, het ontwikkelen van alternatieven voor 
mobiliteit, wonen, voeding, watergebruik, …. En hoewel we deze verandering nodig hebben op 
wereldniveau, zien we steeds meer op lokaal niveau burgers alternatieven uitbouwen of lokale 
besturen kiezen voor een duurzaam lokaal beleid.  

Avansa wil een katalysator zijn in de ontwikkeling van deze lokale alternatieven. 
Samenwerkingen opzetten, verbinden, ondersteunen, experimenteren en elke stem aan bod 
laten komen, zeker de kwetsbare burgers die niet altijd even hoorbaar zijn bij deze 
ontwikkelingen.  

 
 

                                                     
1 Dirk Holemans, Samenleving & Politiek, Jaargang 26, 2019, nr. 1, p62-66, https://www.sampol.be/2019/01/zonder-
geengageerde-middenklasse-geen-ecologische-transitie  
2 Sustainable Development Goals | United Nations Development Programme (undp.org) 

https://www.sampol.be/2019/01/zonder-geengageerde-middenklasse-geen-ecologische-transitie
https://www.sampol.be/2019/01/zonder-geengageerde-middenklasse-geen-ecologische-transitie
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
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OD 1.1: Avansa ondersteunt lokale overheden en organisaties die 
in cocreatie met hun burgers projecten opzetten i.k.v. duurzame 
transitie. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

BC 2030 
participatietraject 

Boechout 
 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject rond de 4 
speerpunten loopt tot eind februari 2022. 
Het uitvoeren van de actie rond in juni 2022 
af. 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 

 
2030 

participatietraject 
Brasschaat 

 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 3 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject rond de 3 
speerpunten loopt in februari af. De actie 
wordt in de loopt van maart uitgewerkt 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 3 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 

 
BC 2030 

participatietraject 
Hemiksem 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject is met wat vertraging 
gestart eind 2021 en loopt tot april 2022. Het 
uitwerken uitvoeren van de klimaatactie 
gebeurt in mei/april 2022. 
 

 
2022 
is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Kapellen 

 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 3 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject rond de 3 
speerpunten loopt in februari af. De actie 
wordt in de loopt van maart uitgewerkt 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 3 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 

 

 
BC 2030 

participatietraject 
Mortsel 

 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
 



 
Avansa regio Antwerpen 11 

1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject startte met wat 
vertraging. Het participatietraject rond af 
eind maart 2022 om tegen eind mei een 
concrete actie te ondersteunen. 
 

1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Ranst 

 

 
2021 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Stand van zaken: 
Het participatietraject loopt tot eind maart 
2022. Het concretiseren en uitvoeren van de 
actie loopt tot juli 2022. 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 

 
BC 2030 

participatietraject 
Rumst 

 

 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Start in maart 2022 en eindigt september 
2022. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Schelle 

 

  
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Start op begin maart 2022 en eindigt 
september 2022 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Schilde 

 

 
 

 
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 4 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Start op januari en eindigt eind augustus. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Essen 

 
 

  
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 
 
Timing wordt nog opgemaakt. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Zandhoven 

  

  
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
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1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 

 
Timing wordt nog opgemaakt. 
 

 
BC 2030 

Participatietraject 
Boom 

 

  
2022 
Er is samen met de burgers een 
klimaatactieplan opgemaakt rond de 2 
speerpunten van de gemeente. 
 
1 actie is geoperationaliseerd en uitgevoerd. 

 
Timing wordt nog opgemaakt. 
 

 
Natuurlijk Boechout 

 
2021 
Acties ter bevordering van de biodiversiteit 
in Boechout zijn uitgewerkt en opgestart. 
 
Er is een actieve werkgroep ‘Natuurlijk 
Boechout’ die zelfstandig aan de slag gaat. 
 
Resultaten behaald: 
Dit project liep af in juli 2021 na een traject 
van 1 jaar. Tijdens dit traject werd er een 
plantactie georganiseerd op basis van door 
de burgers van Boechout aangegeven 
“hotspots". Na deze actie heeft deze groep 
samen met Avansa een structuur opgezet 
om zelfstandig acties te blijven opzetten 
over biodiversiteit in de gemeente 
Boechout. 
 
Facebook Natuurlijk Boechout 
 

 

 
E-mobility Mortsel 

en Essen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2021 
Er is samen met de bewoners van de 
sociale woonwijken in Mortsel en Essen een 
realistisch en duurzaam autodeelsysteem 
ontwikkeld. 
 
Resultaat niet behaald 
Het project werd eenzijdig door De Ideale 
Woning stopgezet door een gebrek aan 
financiële middelen. Het sociaal 
huisvestingslandschap wordt herschikt 
waardoor er voor De Ideale Woning andere 
prioriteiten zijn. 
 

 

 
Fietsmeesters 

 
2021 
Fietsen is toegankelijk gemaakt voor 
iedereen. 
 
Fietslessen zijn opgestart met de focus op 
maatschappelijke kwetsbare kinderen 8 tot 
12 jaar. 
 
Jongvolwassenen voelen zich gesterkt in 
zijn of haar zoektocht naar werk. 
 
Resultaat deels behaald 
Door corona is de start van een project een 
aantal keren uitgesteld waardoor we de 
outcome wat hebben moeten downsizen. 
We zijn met minder deelnemers 

 
2022 
Fietsmeesters is duurzaam ingebed in een 
organisatie. 

https://www.facebook.com/NatuurlijkBoechout-106748754744443
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(jongvolwassenen) gestart dan 
vooropgesteld. 
 
We hebben de doelgroep voor de 
fietslessen wel verruimd naar 6- tot 12-
jarigen wegens de grote nood aan 
fietslessen voor deze groep. 
 
Het ontwikkelen van de werking van 
fietsmeesters is in 2021 afgerond, de 
verduurzaming in 2022.  
 

 

 

OD 1.2: Avansa werkt samen met burgers die als vrijwilligers 
initiatief nemen in de ontwikkeling van projecten die inzetten op 
duurzame transitie. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

E- mobility  
Mortsel en Essen 

 

 
2021 
Er is een ambassadeurswerking opgestart 
die in andere wijken bewoners wil 
motiveren om een autodeelsysteem op te 
zetten. 

 
Resultaat niet behaald 
Het project werd eenzijdig door De Ideale 
Woning stopgezet door een gebrek aan 
financiële middelen. Het sociaal 
huisvestingslandschap wordt herschikt 
waardoor er voor De Ideale Woning ook 
andere prioriteiten zijn. 
 

 
 

 

 

OD 1.3: Avansa ondersteunt lokale overheden en organisaties die 
in cocreatie met hun burgers projecten opzetten in het kader van 
duurzame invulling van woon- of publieke ruimte. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Bewonersbetrokkenheid 
bij opzet cohousing De 
Werve Hoef Wijnegem 

 
2021 
Er is een cohousingsplan opgemaakt voor 
nieuwe sociale woonwijk. 
 
Resultaat behaald 
In 2021 werd het participatief traject om 
tot een cohousingsplan succesvol 
afgerond.  
Aangezien er een archeologische site op 
de bouwgrond is en er nog geen 
masterplan ligt, kon het ontwerpteam het 
plan nog niet finaliseren. Dit kon ten 
vroegste december 2021. 
 

 
2022 
De bewoners hebben een manier van 
werken ontwikkeld waarin ze blijvend 
vormgeven aan het cohousingsproject. 
 
In 2022 ligt de focus op de toekomstige 
bewoners en hoe ze in de toekomst 
zullen samenwonen: hoe er beslissingen 
genomen worden, hoe ze dingen 
bespreekbaar maken, hoe ze 
gemeenschappelijke aspecten beheren, … 
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Participatietraject 

Loenhout 

 
2021 
De inwoners van de gemeente Loenhout 
geven de contouren aan voor een 
duurzame invulling van de site. 
Aan de hand van gepaste werkvormen 
zijn maatschappelijke kwetsbare groepen 
betrokken. 
 
Resultaat werd deels behaald: 
Het participatietraject werd in 2021 
afgerond en de gemeente ging met het 
verzamelde materiaal aan de slag. 
 
Ondanks verschillende pogingen om 
kwetsbare groepen te betrekken in het 
traject, zoals werving aan de Spar 
tegenover een sociale woonwijk en het 
contacteren van deelnemers uit andere 
projecten, is dat niet gelukt. 
 

 
2022 
De inwoners van de gemeente Loenhout 
geven de contouren aan voor een 
duurzame invulling van de site. 
 
Stand van zaken: 
In de loop van 2022 is er nog een 
terugkoppelmoment naar de inwoner van 
Loenhout met een voorlopig plan waarop 
nog feedback kan gegeven worden. 

 

 

OD 1.4: Burgers met een kwetsbare context participeren aan 
projecten die inzetten op duurzame transitie.  
 

In 2021 bereikten we 230 mensen met onze duurzaamheidsprojecten. Daarvan kwamen er 47 
uit een maatschappelijke kwetsbare context. Dit is 20% van de deelnemers aan de projecten. 

Voor 2022 betekent dit dat we zeker wat duurzaamheidsprojecten betreft daar sterker op 
moeten inzetten. We willen daarover intern meer expertise opbouwen. 

 

Op het einde van de beleidsperiode heeft Avansa: 

 Bijgedragen aan de participatie van burgers bij de opmaak van lokale klimaatplannen in 
minstens 10 gemeenten. 

Deze indicator hebben we behaald. Momenteel werken we samen met de 12 gemeenten die 
inzetten op participatie van hun inwoners bij het opmaken van de lokale plannen. 
www.atmosfeermakers.be  

In het najaar plannen we een afsluitevent samen met IGEAN en de provincie. We willen 
gemeenten inspireren, kennisdelen en netwerken faciliteren. 

 Partnerschappen opgezet met burgers die willen inzetten op duurzame transitie. 
(minimum 8 projecten) 

Momenteel werken we nog met geen enkel burgerinitiatief samen die initiatief willen nemen 
rond duurzaamheid. Voor het komende jaar stellen zich hier een aantal opportuniteiten: 

• We hebben een groot potentieel aan burgers die meegewerkt hebben aan 
Atmosfeermakers waarmee we in de toekomst kunnen samenwerken. 

• De stad Antwerpen heeft een ondersteuningsaanbod uitgewerkt voor Commons en 
Samentuinen waarin ze burgers met een zeer pril idee willen ondersteunen. Avansa is 
opgenomen in het ondersteuningsaanbod van de stad Antwerpen als organisatie die 
initiatieven kan ondersteunen. 
 

 Bijgedragen aan een duurzame invulling van woon- of publieke ruimte in minimum 5 
projecten. 

http://www.atmosfeermakers.be/
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Momenteel hebben we nog 2 projecten lopen die inzetten op duurzame invulling van woon- of 
publieke ruimte. 

• De Werve Hoef: 
Voor 2022 willen we vooral inzetten op hoe de bewoners samen het cohousingsproject 
blijven vormgeven. Voor 2023 is het nog niet duidelijk of en welke rol wij in dit project 
kunnen opnemen. Momenteel is het ook nog duidelijk binnen welke sociale 
huisvestingsmaatschappij dit project zal ingebed worden. 

• Loenhout loopt in 2022 af. 

In de voorbije jaren situeerden projecten over duurzame invulling van publieke ruimte of 
duurzaam wonen zich vooral binnen de sociale huisvesting. Met de herschikking van het 
sociale huisvestingslandschap zullen we ons als Avansa opnieuw moeten bekendmaken.  

 In 50 % van de projecten zijn burgers met een maatschappelijke kwetsbare context 
betrokken. 

DOELEN VOOR 2022: 

 We gaan een samenwerking aan met minstens 4 burgerinitiatieven rond duurzaamheid. 
 We volgen de ontwikkelingen op over de herschikking van het sociale huisvestingsbeleid 

en maken ons aanbod bekend. 
 We trekken meer tijd uit in onze projecten om kwetsbare burgers te betrekken. 
 We versterken onze interne expertise over het werken met kwetsbare groepen. 

 

SD 2: Iedereen digitaal 
 

De Vlaamse overheid lanceert in 2015 ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’. Tegen 2020 moeten 
transacties met de overheid digitaal gebeuren, maar niet iedereen is mee. De coronacrisis 
heeft de digitalisering nog versneld. Maar in heel die versnelling is er ook een groep die 
achterblijft. Er is een groeiende kloof die bekeken wordt vanuit 3 aspecten: toegang, 
vaardigheden en attitude.3 

Inzake toegang tot het internet gingen we er de voorbije jaren stilaan vanuit dat iedereen 
digitaal connecteerbaar was, en dat de smartphone de laatste stukjes van die kloof aan het 
dichten was. Bijna elke Vlaming had toegang tot het internet en had binnen het huishouden 
minstens één smart device. Maar digitaal kunnen connecteren, zo leerden we tijdens de 
coronacrisis, is lang niet voldoende om ook digitaal te kunnen functioneren 
(afstandsonderwijs, telewerken, enzovoort). Heel wat gezinnen hadden schermen te kort, en 
ook breedbandtoegang (binnen het huishouden) is nog niet voor iedereen even evident.  

Dat er ook op het vlak van digitale basisvaardigheden nog steeds een kloof bestaat, leren we 
ook uit de Digital Difficulties Scale. Online de juiste informatie zoeken, online solliciteren op 
een vacature of financiële tegemoetkomingen aanvragen, blijkt voor 15 tot 25% van de 
Vlamingen (excl. studenten) immers nog steeds geen evidentie. Het is ook opmerkelijk dat 
Vlamingen met een laag inkomen significant meer moeilijkheden hebben met digitale 
vaardigheden, een problematiek die dus zeker niet te negeren is. Een deel van de Vlamingen 
(45%, +4) geeft aan dat de digitale ontwikkelingen simpelweg te snel gaan voor hen. Voor 26% 
is de terminologie vaak te verwarrend, waardoor technologie leren kennen al een moeilijke 
eerste stap wordt. Dat onbekend onbemind maakt, mag blijken uit de 26% (+3) (ook bij 
jongeren 15%) die aangeeft dat ze technologie vaak mijden omdat ze er niet vertrouwd mee 
zijn of het niet snappen. Ook jongeren, digital by birth, zijn op het vlak van (gepercipieerde) 
vaardigheden niet noodzakelijk ook digital by nature.  

                                                     
3 DIGIMETER2020.pdf (imec.be) 

https://www.imec.be/sites/default/files/inline-files/DIGIMETER2020.pdf
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Dat niet iedereen zich even comfortabel voelt bij het gebruik van technologie werd extra 
geaccentueerd door de coronacrisis. 24% (bij jongeren zelfs 32%) geeft aan dat ze niet klaar 
waren om plots alles online en digitaal te doen, terwijl dat wel (impliciet) van hen werd 
verwacht. Let wel: de meerderheid van de Vlamingen is overtuigd en dankbaar voor de 
voordelen die technologie hen bracht om de coronacrisis door te komen. 64% (bij jongeren 8 
op 10) vindt dat digitale technologieën de lockdown een stuk aangenamer maakten. 4 op 10 
geeft zelfs aan door de lockdown een stuk positiever ten aanzien van technologie te staan. 

Ook de beschikbaarheid van sociale netwerken is van groot belang voor inclusie. Deel 
uitmaken van ICT-rijke omgevingen betekent een impuls voor de adoptie, het gebruik van ICT 
en de ontwikkeling van digitale vaardigheden.  
 
Digitale geletterdheid omvat alle competenties die mensen nodig hebben om zich staande te 
houden: zelfvertrouwen, informatievaardigheden, veilig bewegen op het internet, 
computational thinking, mediawijsheid en ICT-basisvaardigheden.  
 
Omdat een positieve houding en bekendheid met het digitale toepassingen een invloed 
hebben op het gebruik ervan, willen we van e-inclusie een transversaal thema maken. Onze 
ambitie is om in elk project digitale leerkansen te ontwikkelen en aan te bieden zodat 
deelnemers vertrouwd worden met digitale applicaties, hardware, digitale informatie, … Zo 
willen we de stap verkleinen naar het gebruik ervan binnen andere aspecten van hun leven. 
 

OD 2.1: We bieden digitale leerkansen aan binnen organisaties 
die werken met burgers in een maatschappelijk kwetsbare 
context met het oog op een e-inclusiebeleid op te zetten.  
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Safe Space (Digitaal 
versterken van 

maatschappelijk 
kwetsbare vrouwen) 

 

 
2021 
De digitale zelfredzaamheid in het dagelijks 
leven van de vrouwen is vergroot. 
 
De vrouwen verwerven digitale 
vaardigheden. 
 
Resultaten werden behaald 
De samenwerking met Safe Space verliep 
goed. Het project werd door de vrouwen 
goed geëvalueerd. Ze stelden de vraag naar 
een vervolgtraject met een groep moeders. 
Bij het vervolgtraject willen we ook een 
aanzet doen voor een e-inclusiebeleid op 
organisatieniveau. 
 

 
2022 
De digitale zelfredzaamheid in het dagelijks 
leven van de vrouwen met een focus op 
moeders is vergroot. 
 
Moeders verwerven digitale vaardigheden. 
 
Er wordt bekeken hoe we een e-
inclusiebeleid breder kunnen inbedden in 
de organisatie. 
 

 
Digiburger 

 
2021 
Er is een antwoord geformuleerd op de e-
inclusie noden van de doelgroep, 
vrijwilligers en medewerkers. 
 
E-inclusie is duurzaam opgenomen in de 
dagelijkse werking van 3 organisaties in de 
stad Antwerpen. 
 
Vrijwilligers, medewerkers en de doelgroep 
kunnen digitale oefenkansen en 
mediawijsheid in bestaande werkingen 
introduceren. Er is een vrijwilligerspool 
opgezet die op vraag van organisaties 
ingezet worden om oefenkansen te creëren. 
 

 
2022 
Het convenant met de stad Antwerpen is 
verlengd met dezelfde te behalen 
resultaten.  
 
Project Digiburger - ATV 
 
Canvas op Instagram: ""Toen het Covid Safe 
Ticket werd ingevoerd, hoorden veel 
mensen het in Keulen donderen." Iris 
Tilkens (Digiburger) helpt mensen met 
een…" 
 
 

https://atv.be/programmas/stadsreportage-project-digiburger-134329?fbclid=IwAR2sX-MEWTJzuJmyslD2G1cgynIvh5ajIijf4iVcz2b8UxnvjDHmJxYRfuQ
https://www.instagram.com/p/CXqXaylNWLv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR13LeXvHkSNDfXU9m8JGiLVN3UZJbbtBu89wEB1EEXA5ugzQmJcGBHnAlw
https://www.instagram.com/p/CXqXaylNWLv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR13LeXvHkSNDfXU9m8JGiLVN3UZJbbtBu89wEB1EEXA5ugzQmJcGBHnAlw
https://www.instagram.com/p/CXqXaylNWLv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR13LeXvHkSNDfXU9m8JGiLVN3UZJbbtBu89wEB1EEXA5ugzQmJcGBHnAlw
https://www.instagram.com/p/CXqXaylNWLv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR13LeXvHkSNDfXU9m8JGiLVN3UZJbbtBu89wEB1EEXA5ugzQmJcGBHnAlw
https://www.instagram.com/p/CXqXaylNWLv/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&fbclid=IwAR13LeXvHkSNDfXU9m8JGiLVN3UZJbbtBu89wEB1EEXA5ugzQmJcGBHnAlw
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Er is materiaal ontwikkeld en ontsloten dat 
kan gebruikt worden om het e-
inclusiebeleid te verbeteren. 
(www.digiburger.be) 
 
Resultaten zijn behaald 
Momenteel zijn we actief in 2 sociale 
restaurants, 1 dienstencentrum en de 
werking van de Wegwijzers. 1 keer per week 
is Avansa (bij de opstart) en de opgeleide 
vrijwilligers aanwezig.  
 
De vraag naar ondersteuning is groot en we 
zijn volop op zoek naar vrijwilligers. 
 
Het project kende bij de start een 
vertraging van 3 maanden omdat de 
culturele sector niet aan groepswerk mocht 
doen en ook de sociale restaurants waren 
een tijdje gesloten. 
 

 
Digiwijzer 

(projectmiddelen 
van de KBS) 

 
2021 
Er is een vast moment opgestart waar 
nieuwkomers terecht kunnen met hun 
digitale vragen. 
 
Vrijwilliger kunnen nieuwkomers 
ondersteunen bij hun digitale vragen. 
 
Resultaat deels behaald 
De vrijwilligers zijn opgeleid en actief 
binnen de werking van de Wegwijzers. De 
werking heeft tot nog toe 96 personen 
geholpen tijdens 24 werkingsmomenten. Er 
zijn tolken aanwezig zodat nieuwkomers 
hun digitale vragen in hun moedertaal 
kunnen stellen. 
 
Tijdens het wekelijkse moment van de 
“Wegwijzers werking” kunnen er maximaal 5 
mensen langskomen met een digitale vraag. 
Een open inloop is door corona nog niet 
georganiseerd. Hopelijk kan dit in 2022. 
 
Covid heeft ervoor gezorgd dat het niet 
eenvoudig is om fysiek af te spreken. 
Nochtans is dat de beste manier van 
helpen. We werken met de toestellen van 
de klanten en we proberen het hen zoveel 
mogelijk zelf te laten doen. Hierdoor is een 
persoonlijke fysieke manier van werken 
noodzakelijk.  
 

 
2022 
In 2022 ligt, naast de lopende werking, de 
nadruk op het verduurzamen van het 
initiatief binnen de werking van de 
Wegwijzers. 
 
 

 
Op stap online 

 
2021 
Aan de hand van de noden van kwetsbare 
ouders werd een toolbox opgemaakt voor 
scholen, stedelijke diensten hoe ze beter 
met hun ouders op een digitale manier 
kunnen communiceren en bereiken. Avansa 
ondersteunde de ontwikkeling hiervan. 
 
Kwetsbare ouders zijn betrokken in het 
opstellen van een 'zakboekje' met 
handleidingen om digitale tools te kunnen 
gebruiken. CAW streeft ernaar om 50 ouders 
te laten meewerken aan het project.  

 

http://www.digiburger.be/
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De resultaten zijn deels behaald. 
Omwille van corona konden de 
groepssessies met kwetsbare ouders helaas 
niet doorgaan. We hebben dit deels 
opgevangen door ouders individueel te 
bevragen en te betrekken in de opzet. Dit 
zorgde ervoor dat participatieve aspect een 
beetje teniet werd gedaan en de rol van 
Avansa dus ook een pak kleiner werd. 
 
De oorspronkelijk idee van een fysiek 
zakboekje voor ouders werd naargelang het 
project vervangen door een digitale versie 
die gemakkelijk kon doorgestuurd worden, 
bijvoorbeeld via whatsapp. 
 
Er werd geopteerd voor een 
gebruiksvriendelijke online versie zodat er 
snel aanpassingen kunnen gebeuren.  
 

 
Skill Lab  

(projectmiddelen 
KBS) 

 
2021 
Mediawijsheid bij de jongeren is vergroot. 
Jongeren zijn digitaal versterkt in hun 
zoektocht naar werk. 
 
Jongeren zetten zich mee in om drempels 
voor andere jongvolwassenen te helpen 
verlagen in het kader van mediawijsheid en 
de zoektocht naar werk. (digi-
ambassadeurs) 
 
Resultaten deels behaald 
Er zijn 4 groepen van telkens gemiddeld 5 
jongeren begeleid. Door corona zijn we 
verplicht geweest om in zeer kleine 
groepjes te werken. Dit werd echter zeer 
goed geëvalueerd. Ook het traject van 
groepsleren op maat, i.p.v. schoolse lessen 
werd goed bevonden.  
 
Het digitaal op zoek gaan naar werk werd 
verruimd naar “een veiligere manier online 
informatie kunnen vergaren”. We creëerde 
hierdoor een bredere kijk op mogelijke 
opties voor de toekomst.  
 
De doelstelling om een groep digi-
ambassadeurs op te richten bleek te hoog 
gegrepen. Het niveau van digitale skills was 
zeer laag waardoor dit een stap te ver was. 
Maatschappelijk kwetsbare jongeren 
hebben soms ook andere prioriteiten wat 
een langer engagement bemoeilijkt. 
 
In januari/februari 2022 hebben we het 
project overgedragen aan SAAMO. 
 

 

 
Buren online 

 
2021 
Gemeenten hebben zicht op welke (digitale) 
moeilijkheden nieuwkomers stoten. 
 
Gemeenten stemmen hun communicatie, 
(online) aanbod en dienstverlening af op 
de verworven inzichten. 
 

 
2022 
In 2022 ligt de nadruk op de verduurzaming 
van het project en het inbedden van de 
digipunten in de gemeenten. 
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Nieuwkomers zijn digitaal versterkt, wat 
hun zelfredzaamheid vergroot. 
 
Stand van zaken 
De noden zijn in kaart gebracht en 
voorgesteld op de stuurgroep. Op basis 
hiervan zijn de opleidingen voor de 
vrijwilligers ontwikkeld. De digi-punten in 
de gemeenten Brasschaat, Kalmthout, 
Essen, Wuustwezel en Kapellen zijn 
opgestart. 

  

OD 2.2: We maken van e-inclusie een transversaal thema en 
reiken digitale oefenkansen aan in onze projecten. 
 

Digitale leerkansen implementeren in onze projecten is niet enkel iets van een aantal 
collega’s. Digitale leerkansen ontwikkelen in onze projecten is een opdracht van alle collega’s. 
Voor sommige collega’s is deze stap groot. Daarom starten we eerst met een intern proces 
waarbij collega’s:  
  

 weten wat digitale leerkansen zijn  
 zich bewust worden van digitale leerkansen binnen hun projecten  
 vertrouwd geraken met online tools om die digitale leerkansen te bevorderen  
 zelf digitale leerkansen kunnen implementeren in hun projecten  

 

Hoe pakken we dit aan?  

 Opstart kenniskring digitale leerkansen  
 
Om deze interne transitie officieel en zichtbaar te maken starten we een kenniskring digitale 
leerkansen op. Deze krijgt het mandaat om: 
  

• Intern een kennistraject op te zetten dat collega’s versterkt in deze transitie  
• Binnen de thuisteams de digitale bril op te zetten zodat digitale leerkansen een plaats 

krijgen in onze projecten.  
  

 Opmaak van een digitaal huisplan voor Avansa  
  
Om gericht interne acties uit te zetten maakt deze kenniskring een digitaal huisplan. Op die 
manier wordt duidelijk wat Avansa nodig heeft om in te zetten op digitale leerkansen.  
  

 Aanstellen van een materiaalbeheerder  
  
Digitale oefenkansen implementeren vraagt materiaal (opgeladen) Ipad’s, eigen telefoon, 
voldoende laders, … Het materiaal moet snel te vinden zijn, in orde en gemakkelijk mee te 
nemen.  
Dit moet beheerd worden door een materiaalbeheerder. We hebben daarin allemaal een 
verantwoordelijkheid maar er is iemand die ervoor moet zorgen dat er voldoende materiaal is, 
kapot materiaal hersteld wordt, materiaal besteld wordt indien nodig, … Het kan niet de 
bedoeling zijn dat projectmedewerkers hiervoor verantwoordelijkheid zijn, er moet iemand zijn 
die hierover het overzicht behoudt.  
 

 Planning: 
• April 2022: voorbereiding opmaak huisplan 
• Mei 2022: opmaak huisplan met collega’s 
• Juli-augustus 2022: verplichte vorming voor medewerkers 
• Oktober tot december 2022: intervisie  
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Op het einde van de beleidsperiode heeft Avansa: 

 Digitale leerkansen aangeboden in minimum 7 organisaties die rechtstreeks werken met 
een kwetsbare doelgroep in de regio. 

Momenteel werken we in 5 organisaties rond digitale leerkansen. Deze situeren zich 
uitsluitende in Antwerpen. 

De projecten: 

• Buren online 
• Skill Lab 
• Op stap online 

passen minder binnen het beleidskader zoals nu opgesteld. Gelijkaardige projecten waar we 
vooral een coördinerende rol hebben of vooral met professionals werken nemen we niet meer 
op. 

 In 4 van de 7 organisatie is er een e-inclusief beleid uitgewerkt. 
 In minimum 75% van de projecten zijn digitale leerkansen geïmplementeerd. 

 

DOELEN 2022 

 We bieden digitale leerkansen aan in minimum 2 organisaties rond stad Antwerpen die 
met burgers in een kwetsbare context werken met het oog op het ontwikkelen van een e-
inclusiebeleid op organisatieniveau. 

 De Avansa-medewerker is een mediawijze medewerker die digitale leerkansen kan 
ontwikkelen binnen zijn projecten.  

 

SD 3: Positief opgroeien in verstedelijkte 
gebied/regio/omgeving 
 

‘It takes a village to raise a child’ is 1 van de kerngedachten in het concept van ‘pedagogische 
civil society’. Onder pedagogische civil society wordt verstaan: ‘gemeenschappelijke 
activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen’.  

In een ‘goed functionerende pedagogische civil society’, zo stelt het Nederlands Jeugd 
Instituut, ‘bestaat er bij burgers de bereidheid om in de eigen sociale netwerken en in het 
publieke domein de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te 
delen. Ouders, jongeren en buurtbewoners, maar ook familieleden, leraren, sportcoaches, 
kortom: burgers, zijn op zo’n manier onderling betrokken dat het bevorderend is voor het 
opvoeden en opgroeien van kinderen en jeugdigen.’ 

Het gaat om betrokkenheid in formele én informele netwerken, om het privé- én het publieke 
domein en om opvóéden en opgróéien.4 

Avansa wil verschillende vormen van betrokkenheid en verbondenheid stimuleren. 5 

• Informele sociale steun  

Informele steun betekent dat ouders kunnen terugvallen op hun sociale omgeving wanneer 
daar behoefte aan is. Die omgeving kan emotionele steun geven, maar ook praktische hulp 

                                                     
4 Marian van der Klein, Diane Bulsink ea (2012), “Pedagogische civil society voor beginner”, 
https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/pedagogische-civil-society-voor-beginners_2801_web.pdf  
5 Naar: https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/%28321949%29-Allemaal-opvoeders-inspirerende-
activiteiten.pdf  
 

https://www.expoo.be/sites/default/files/atoms/files/pedagogische-civil-society-voor-beginners_2801_web.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/%28321949%29-Allemaal-opvoeders-inspirerende-activiteiten.pdf
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-05/%28321949%29-Allemaal-opvoeders-inspirerende-activiteiten.pdf
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zoals oppassen of de kinderen naar school brengen. Ook het geven van informatie en het 
uitwisselen van ervaringen maakt deel uit van informele steun. 

• Intergenerationeel contact 

Hierbij gaat het om de contacten die kinderen en volwassenen (anderen dan de eigen ouders) 
onderling hebben. Volwassenen zijn rolmodellen voor kinderen en interacties met 
volwassenen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen. In de ‘pedagogische civil society’ 
gaat het met name om contacten met buurtbewoners, maar ook met familieleden, ouders van 
klasgenoten, sporttrainers of scoutingleiders.  

• Dialoog over opvoeden en opgroeien 

In een superdiverse samenleving zijn er veel verschillende opvattingen over opvoeden en 
opgroeien. De thema’s opvoeden en opgroeien kunnen ons verbinden, iedereen wil zijn kind 
namelijk een goede toekomst geven. In dialoog kunnen we verbinden en elkaar verrijken. 

 

3.1: Avansa wil samen met organisatie en burgers sociaal-
culturele praktijken ontwikkelen die de zowel informele als 
intergenerationele netwerken rond gezinnen versterken. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Vaderkracht 
 
 

 
2022 
Vaders hebben een netwerk waar ze met 
anderen kunnen reflecteren over hun 
vader-zijn. 
 

 
Sociaal isolement 
bij alleenstaande 

ouders 
(dit project bevindt 

zich op de snijlijn van 
opgroeien en sociaal 

isolement, een van de 
2 nieuwe thema’s in 

het beleidsplan) 

  
2022 
Er is een oudergroep/project opgestart met 
alleenstaande ouders met het oog op het 
uitbreiden van hun ondersteunend 
netwerk. 

 
Op avontuur in ’t 

Stad 
 

 
2021 
Ouders ervaren ontspannende momenten 
met hun kinderen en kennen het Antwerpse 
aanbod voor gezinnen. 
 
De resultaten werden deels behaald 
In het begin verliepen de sessies heel goed. 
Dit was vlak voor corona. 15 ouders namen 
gemiddeld deel aan de oudergroepen. Maar 
omwille van corona werd het moeilijker om 
ouders samen te brengen en de 
communicatie verliep veel minder vlot 
omdat iedereen mondmaskers moest 
dragen. 
 
Ouders kwamen terug naar de 
oudergroepen en activiteiten maar door het 
vrij kort verblijf in het asielcentrum was het 
moeilijk om een groep te vormen. Het 
project was niet prioritair binnen het 
centrum waardoor er van inbedding geen 
sprake was. 
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3.2: Avansa wil de dialoog over opvoeden en opgroeien faciliteren 
tussen burgers en tussen burgers en officiële instanties. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Vaderkracht 
 
 

 
2022 
Dialoog op gang brengen – via 
sleutelfiguren binnen etnisch diverse 
verenigingen – over gelijkwaardig 
ouderschap en de meerwaarde van de 
vaderrol in de context van het opgroeien 
tussen 2 culturen. 
 
Vragen vanuit de doelgroep detecteren en 
in gesprek gaan daarover met 
professionele organisaties en overheid. 
 

 
Sociaal isolement 

in Brecht 

 
2021 
Er is een actorenoverleg opgestart. 
 
 
 
Stand van zaken 
Actoren die in die regio actief zijn rond 
opgroeien van jonge kinderen zijn 
samengebracht. Dit zijn zowel 
vrijwilligersverenigingen als professionele 
actoren. Veel van deze actoren zijn ook 
betrokken in een werkgroep kinderarmoede 
op bovenlokaal niveau. Het idee is om 
vanuit dit overleg met een kerngroep te 
werken. 
 

 
2022 
Op basis van de hun ervaringen gaan de 
ouders in gesprek met het actorenoverleg. 
 
 

 

Op het einde van de beleidsperiode heeft Avansa: 

 4 projecten geïnitieerd die inzetten op het versterken van netwerken rond gezinnen 
 In 4 projecten een dialoog opgezet over opgroeien en opvoeden tussen burgers 

onderling en/of met officiële instanties. 

We hebben 2 projecten in het kader van opgroeien. Omdat we onze focus meer verleggen naar 
het informele netwerk rond gezinnen betekent dit dat we ons netwerk op dat vlak meer 
moeten uitbouwen. We hebben met het project “Participatie van vrouwen met een migratie-
achtergrond” een heel netwerk aangeboord van vrouwen uit verschillende netwerken. Vanuit 
die contacten in stad Antwerpen willen we bekijken hoe we kunnen samenwerken rond 
opgroeien/opvoeden. 

DOELEN 2022 

 In 2022 breiden we onze netwerk uit door: 
o Aan te sluiten momenten van onze partners binnen het VMMA-projecten: 

 8 maart en co: Vrouwenverenigingen organiseren activiteiten voor 
vrouwendag 

o Netwerken op het slotmoment van het project VMMA 
o Aansluiten bij het vrouwenverenigingen netwerk en vrouwen regiegroep 

(vanuit Gelijke Kansen) 
o Lijst van 10 +- organisaties actief betrokken in VMMA (warm contact) 

aanspreken. 
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o We nemen opnieuw contact op met onze partners in: 
 Mortsel 
 Wommelgem 
 Wuustwezel 
 KINA 

 
 

SD 4: Gedeeld burgerschap in zijn verscheidenheid 
 

Burgerschap is een vlag die vele ladingen dekt en kan verschillende vormen aannemen. Het 
gaat om het opkomen voor je eigen mening, maar tegelijk ook respect tonen voor mensen die 
een andere mening hebben. Het betekent met anderen - in de straat, buurt of stad - de 
handen uit de mouwen steken voor het organiseren of gewoon samen beleven van 
ontspannende activiteiten, maar net zozeer het solidair zijn met mensen die het moeilijk 
hebben en niet bereikt worden door die activiteiten. Het gaat om het respecteren van grenzen, 
maar ook het bediscussiëren van regels die misschien onredelijke of unfaire effecten hebben. 
Mensen vertonen burgerschap op verschillende momenten en verschillende plaatsen, op een 
buurtfeest, in de vereniging, bij een ontmoeting met politici, op een debatavond, in het 
stemhokje. 6 

De graad van beleids- en maatschappelijke participatie is bij diverse groepen in onze 
samenleving niet even groot. Meestal wordt de verklaring eerst bij het individu gezocht. 
Mensen moeten iets willen en kunnen doen. Het gaat dan over de kennis van dingen zoals: 

• Je stem uitbrengen 
• Je mening kunnen verwoorden 
• Durven en kunnen protesteren 
• Het hebben van een netwerk dat participatie bevordert. 

Toch is deelname aan het maatschappelijke leven niet enkel een individuele zaak. Er zit ook 
een belangrijk structureel aspect aan. De mate waarin burgers met een diverse achtergrond 
kunnen participeren heeft ook te maken de wijze waarop een samenleving zijn instituties 
organiseert. Het gaat dan over: 

• Drempels wegnemen die participatie bemoeilijken 
• Een actief discriminatiebeleid 
• Slim taalbeleid 
• Cultuursensitieve communicatie 
• … 

Avansa zet in op deze 2 aspecten zowel op het individu en hun (te ontwikkelen) netwerk als op 
organisaties/burgers die een divers burgerschap maximaal willen faciliteren. 

 

  

                                                     
6 Lode Vermeersch, Jan Van Ongevalle, ea. (2020) “ACTIEF EN GEDEELD BURGERSCHAP, Monitoring en evaluatie van zes 
lokale AMIF projecten die inzetten op burgerschap van en voor personen van buitenlandse herkomst.” 
https://lirias.kuleuven.be/retrieve/612968  

https://lirias.kuleuven.be/retrieve/612968
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OD 4.1: We werken samen met vrijwilligers die een actieve rol 
spelen in het vergroten van de maatschappelijke participatie van 
burgers met een diverse achtergrond. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Thuis in je 
gemeente 

 
2021 
Vrijwilligers en nieuwkomers hebben 
mensen buiten hun gemeenschap leren 
kennen en hun sociaal netwerk vergroot. 
 
Stand van zaken 
Er zijn 7 sessies geweest over de interesses 
en talenten van nieuwkomers. Op basis 
hiervan worden er met de nieuwkomers en 
vrijwilligers activiteiten gepland. 
 

 
2022 
Vrijwilligers en nieuwkomers doen samen 
activiteiten om de gemeente Kontich beter 
te leren kennen. 
 
Vanuit de ervaringen van vrijwilligers en 
nieuwkomers zijn er aanbevelingen 
geformuleerd voor het onthaal en 
participatie van nieuwkomers in de 
gemeente 
 
In juni wordt het project geëvalueerd en de 
werking verduurzaamd in de gemeente 
Kontich. 
 

 
Booms Welkom 

 

 
2021 
Vrijwilligers worden ondersteund in de 
opzet van een buddywerking voor 
nieuwkomers in de Rupelstreek. 
 
Stand van zaken 
Booms Welkom heeft in 2021 subsidies 
gekregen voor de aanwerving van een 
projectmedewerker(s). De 
projectmedewerkers zouden ook een rol 
opnemen in de buddywerking. Booms 
Welkom vroeg aan Avansa om deze 
medewerkers te ondersteunen. Er zijn een 
8- tal gesprekken geweest met de 
projectmedewerker(s). 
 
Ondertussen is er 1 projectmedewerker niet 
meer in dienst en zullen we opnieuw de 
vrijwilligers meer rechtstreeks 
ondersteunen.  
 

 
2022 
De buddywerking van Booms Welkom is 
opgestart. 
 
In 2022 zal de nadruk opnieuw liggen op de 
uitbouw van de buddywerking met de 
vrijwilligers. 
 

 
Curant 2.0 

 
2021 
Begeleiden van buddy’s in hun 
maatschappelijk engagement naar jonge 
vluchtelingen. 
 
Jonge vluchtelingen voelen zich gesteund 
bij hun integratie in de maatschappij. 
 
Resultaat is behaald 
De bovenstaande resultaten zijn behaald. 
In 2021 hebben we ingezet op het vormen 
van de buddy’s, bewonersvergaderingen 
organiseren, zoeken van en 
intakegesprekken voeren met de buddy’s 
en het koppelen van vluchtelingen aan 
buddy’s.  
 
Met de komst van een maatschappelijk 
werker die veel meer tijd ter plaatse 
doorbrengt rees de vraag of Avansa nog de 
juiste partner was in dit project. Om in te 

 
2022 
Er is een draaiboek ontwikkeld over de 
werking van Curant zodat dit structureel 
kan ingebed worden binnen het Stad 
Antwerpen. 
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spelen op wat er leeft in de cohousing zijn 
we te weinig betrokken. Onze rol beperkt 
zich dan tot de opleiding van de buddy’s, 
activiteiten organiseren, intakes doen en 
het matchen van de buddy’s aan een 
nieuwkomer. Dit past niet meer binnen ons 
beleidskader en we willen dit in 2022 graag 
inbedden bij het Stad Antwerpen. 
 

 
Opleiding 

vrijwilligers 
conversatietafels 

Lint 
 

 
2021 
Er is een pool van vrijwilligers opgeleid die 
de conversatietafels met anderstalige 
deelnemers kunnen begeleiden. 
 
Dit resultaat is behaald. 
 

 
2022 
Met vrijwilligers, anderstaligen en 
gemeente bespreken we verdere noden en 
behoeften. 

 
Samenwerking De 

Voorkempen 

 
2021 
Er is een bevraging gebeurd bij de 
bewoners van een nieuwe sociale woonwijk 
in Sint-Lenaarts. 
 
Dit resultaat is behaald. 
Er was de vrees dat dit project enkel om 
leefbaarheid zou draaien, sterk ingegeven 
vanuit de sociale huisvesting. We peilden 
bij de inwoners of er wel nood was een het 
versterken van sociale cohesie. Bij de 
verkenning kwamen we tot de vaststelling 
dat er reeds een wijkcomité bestond. Uit 
bevraging van meerdere bewoners (57) 
kwamen de volgende aspecten naar voor: 
 
• Mensen geven aan graag in de wijk te 

wonen. Ze benoemen vooral de vele 
kinderen als een pluspunt. Ook de rust 
en de ruimte is positief. 

 
• Er is engagement aanwezig in de wijk. 

Er is reeds een buurtcomité opgestart. 
Dit ploegje bewoners is erg actief en 
wil nog veel activiteiten organiseren. Ze 
bereiken veel gezinnen met kinderen. 
Ze hebben interesse om ondersteuning 
te krijgen op verschillende vlakken. 

 
• Alle buren die we spraken stonden 

positief tegenover het beter leren 
kennen van de buren.  

 
• Thema’s die sterk leven zijn een 

speeltuintje en (verkeers-)veiligheid 
voor de vele kinderen. 

 

 
2022 
We bekijken met De Voorkempen welk 
vervolgtraject we kunnen opzetten. 
 
Enkele ideeën: 
 
Sociale cohesie versterken door: 
• Extra en andere soorten activiteiten 
• Wijkkrantje 
• Gedeelde waarden creatief uitwerken 
• Traject rond aanleggen van een 

speeltuin 
 
Buurtcomité versterken 
• Neuzen in dezelfde richting/visie van 

het comité. 
• Wat doet het comité wel, wat niet. 
• Wie doet wat in comité? Rollen en 

taken duidelijk afbakenen. 
• Vergadertips. 
• Financiën regelen, tips en afspraken. 
• Contacten met gemeente, cultuurraad, 

andere buurtcomités, BIN. 

 
Wegwijzers 

 
2021 
Drempels in het onthaalbeleid en bij 
andere spelers zijn verlaagd door noden te 
expliciteren en weg te werken. 
 
Erkende vluchtelingen zijn door vrijwilligers 
praktisch vooruitgeholpen. Er is hiervoor 
een complementaire samenwerking tussen 
professionelen en vrijwilligers ontwikkeld. 
 

 
2022 
Drempels in het onthaalbeleid en bij 
andere spelers zijn verlaagd door noden te 
expliciteren en weg te werken. 
 
Erkende vluchtelingen zijn door vrijwilligers 
praktisch vooruitgeholpen. Er is hiervoor 
een complementaire samenwerking tussen 
professionelen en vrijwilligers ontwikkeld. 
In 2022 willen we de fysieke werking 
volledig opnieuw opstarten. 
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De werking is mogelijks uitgebreid naar 
andere doelgroepen. 
 
Vluchtelingen kunnen tijdens het wachten, 
werken aan andere aspecten van hun 
integratie. 
 
Resultaten deels behaald 
De analyse van de drempels in het 
onthaalbeleid is nog niet gelukt. Door de 
beperkte bereikbaarheid van de 
dienstverlening in Antwerpen kwamen er 
meer mensen terecht bij de Wegwijzers.  
 
Dit vroeg meer inzet van vrijwilligers en 
Avansa. Zowel naar ondersteuning van de 
vrijwilligers (intervisie en opleiding) als 
naar aanwezigheid bij de digitale 
contactmomenten. 
 
Er zijn dan ook geen acties ondernomen 
naar een ruimer doelpubliek. 
 
Tijdens het wekelijks moment van de 
Wegwijzerswerking kunnen er maximaal 5 
mensen langskomen met een digitale vraag. 
Een open inloop is door corona nog niet 
georganiseerd. Hopelijk kan dit in 2022. 
 

 
 
 
Vluchtelingen kunnen tijdens het wachten 
werken aan andere aspecten van hun 
integratie. 
Tijdens het wekelijkse moment van de 
Wegwijzerswerking kunnen er maximaal 5 
mensen langskomen met een digitale vraag. 
Een open inloop is door corona nog niet 
georganiseerd. Hopelijk kan dit in 2022. 
 

 
Sociale Adviseurs 

 
 

 
2021 
Adviseurs zijn opgeleid en ondersteund om 
op een laagdrempelige manier informatie 
te verstekken. 
 
Adviseurs hebben het nodige materiaal om 
hun vormingen te geven. 
 
Bereikt mits een aantal verbeterpunten. 
Ondanks corona zijn er toch een aantal 
homeparty’s kunnen doorgaan. Dit project 
is heel “corona-gevoelig” vermits het bij 
mensen thuis doorgaat. Ook het 
doelpubliek behoort dikwijls tot een 
kwetsbare doelgroep waardoor er ook veel 
angst leeft voor besmettingen.  
 
Voor anderstaligen en laaggeschoolden zijn 
de opleidingen onvoldoende afgestemd. Er 
is ook sterk behoefte aan aangepast 
didactisch materiaal.  
Elke adviseur zou moeten beschikken over 
een eigen laptop/tablet met de nodige 
software. 
 
Om nieuwe adviseurs te werven, werd er 
een promofilm gemaakt. 
http://www.sociaaladviseurs.be (wordt later 
nog gelanceerd)  
 

 
2022 
In 2022 zetten we in op overdracht naar een 
andere organisatie.  

 
Ondersteuning 

themagroep Filet 
Divers 

 

 
2021 
Betrokken beleidsactoren, organisaties en 
burgers gaan in gesprek met 
ervaringsdeskundigen. 
Ervaringsdeskundigen kunnen op die 
manier hun noden en 
oplossingsmogelijkheden duiden. 

 
2022 
Er is beeldmateriaal ontworpen dat kan 
gebruikt worden in vormingen over 
armoede en migratie. 
 

http://www.sociaaladviseurs.be/
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Er is beeldmateriaal ontworpen dat kan 
gebruikt worden in vormingen over 
armoede en migratie. 
 
Resultaten niet behaald 
Er is heel wat materiaal verzameld over 
armoede en migratie bij het doelpubliek 
van Filet Divers. In 2021 behoorde Filet 
Divers tot 1 van de organisaties met een 
essentiële werking. De groepswerking was 
niet meteen dé prioriteit en lag een tijdje 
stil. 
 
Het beeldmateriaal ontwerpen nemen we 
opnieuw op in 2022  
 

 
Studio WAKOSTA 

 
2021 
Er zijn geen activiteiten doorgegaan. 

 
2022 
Nog geen activiteiten gepland. 
 

Gezond (T)Huis 2021 
Er zijn geen activiteiten doorgegaan. 

2022 
Nog geen activiteiten gepland. 
 

 

OD 4.2: We ondersteunen overheden en organisaties die in 
cocreatie met hun burgers een lokale dienstverlening willen 
opzetten op maat van een superdiverse samenleving. 
 

Project Outcome 2021 Outcome 2022 
 

Thuiskomen in je 
buurt 

 
2021 
Het bestaande vrijetijdsaanbod is 
geëvalueerd door de vrijwilligers. 
 
Resultaten zijn deels gehaald 
Het project heeft vertraging opgelopen 
door: 
• De veelheid aan betrokken partners die 

op elkaar afgestemd moeten worden. 
• De samenwerking met de 

projectcoördinator wiens rol heel 
onduidelijk was. 

 
In het voorjaar hadden de sessies met de 
vrijwilligers moeten plaatshebben maar dat 
is door de rolonduidelijkheid van de 
projectcoördinator en de moeilijke 
afstemming vertraagd. In september viel de 
projectcoördinator weg. In december werd 
een andere coördinator aangesteld die het 
project nu wel goed in handen neemt maar 
de afwezigheid van de vorige coördinator 
heeft invloed gehad op de timing van het 
project. 
 
Avansa heeft meer ingezet op de 
individuele gemeenten en minder op het 
overkoepelde. 
Normaal was het idee dat de gemeenten 
eenzelfde pad zouden doorlopen en er 
meer uitwisseling zou plaatsvinden tussen 
de gemeenten en de vrijwilligers.  

 
2022 
Er is een plan van aanpak opgemaakt om 
het bestaande aanbod bij te sturen 
 
De gemeenten en de vrijwilligers voeren dit 
plan uit. 
 
In 2022 zijn er per gemeente nog een aantal 
sessies gepland. 
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Maar de weg naar de outcome verloopt 
verschillend in de gemeentes. 
• Hemiksem en Aartselaar doorlopen 

ongeveer eenzelfde weg (evalueren en 
aanpassen bestaand aanbod). 

• Rumst en Niel doorlopen ongeveer 
eenzelfde weg (creëren nieuw aanbod). 

• Boom is nog onduidelijk. 
 

 
Project gevangenis 

Antwerpen 
CreaTracks 

 
2021 
Er is een educatief spel ontwikkeld in de 
gevangenis dat wordt gebruikt om mensen 
buiten de gevangenis te sensibiliseren over 
het belang van rolmodellen. 
 
Een educatief spel wordt methodisch 
ingezet om de thematiek van recidive te 
bespreken. Er is een verschuiving in de 
focus van risico’s en problemen naar 
kansen en sterktes. 
 
Er is een educatief spel ontwikkeld 
waarmee recidive bespreekbaar kan 
gemaakt worden. 
 
Er is een eindproduct ontwikkeld dat 
bijdraagt aan een constructieve vrijlating 
van gedetineerden. 
 
Resultaten niet behaald. 
Door corona heeft Avansa bijna geen 
toegang gehad tot de gevangenis waardoor 
er aan bovenstaande resultaten niet kon 
gewerkt worden. 
 
We hebben de doelstellingen en de 
resultaten geheroriënteerd. Binnen het 
actieplan van de gevangenis is er een 
participatieluik opgenomen. Aan Avansa 
werd gevraagd om dit proces te begeleiden. 
 
Nieuwe doelstelling: 
We geven stem aan gedetineerden over hun 
noden en bevindingen over: 
1. Onthaal (2021) 
2. Verblijf (2022) 
3. Vertrek (2022) 
 
We gaan in gesprek met het 
gevangenispersoneel over de bevindingen 
van de gedetineerden 
 

 
2022 
We geven stem aan gedetineerden over hun 
noden en bevindingen over: 
1. Verblijf (2022) 
2. Vertrek (2022) 
 
We gaan in gesprek met het 
gevangenispersoneel over de bevindingen 
van de gedetineerden. 
 

 
Tot in de Wijk! 

 

 
2021 
Er zijn aanbevelingen geformuleerd in een 
plan van aanpak voor sociale noden in de 
sociale woonwijk. 
 
Er zijn handvaten ontwikkeld die de 
communicatie tussen huurders onderling 
en sociale huurders verbetert 
 
Resultaten deels gehaald 
Het project is niet helemaal gelopen zoals 
we wilden. In Hemiksem is het project 
helemaal gestopt, het was zeer moeilijk om 

 
2022 
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mensen te motiveren om deel te nemen 
aan het project. 
 
In Berchem-Borgerhout is de focus 
meermaals verschoven en is er nog een 
opdracht bijgekomen, namelijk een 
bevraging van bewoners met een etnisch-
culturele achtergrond. 
 
Er zijn aanbevelingen geschreven vanuit de 
gesprekken en groepssessies met de 
inwoners over de sociale noden en de 
communicatie. Vooral over de 
communicatie had dit meer kunnen zijn. 
 

 
Participatie van 

vrouwen met een 
migratie-

achtergrond 

 
2021 
De VMMA-drempels en hefbomen zijn in 
kaart gebracht en daarbij zijn 
sleutelmomenten, sleutelfiguren, drempels, 
stimulansen en gepaste ondersteuning 
gedefinieerd.  
  
Bestaande methodieken bij professionele 
organisaties en vrijwillige 
(vrouwen)verenigingen zijn vanuit het 
perspectief van maatschappelijke 
participatie geëvalueerd.  
  
Stand van zaken 
In totaal hebben we via groepsgesprekken 
127 vrouwen bereikt die hefbomen en 
drempels hebben geformuleerd.  
 
De evaluatie van de professionele 
organisaties wordt gedaan door het HIVA. 
 
In 2022 wordt het rapport hopelijk 
vrijgegeven door de stad Antwerpen en 
willen we graag afronden met een 
audiovisueel product en een 
slotevenement. 
  

 
2022 
Er zijn beleidsaanbevelingen geformuleerd 
over de drempels en hefbomen die VMMA 
ervaren bij de participatie aan de 
samenleving. 
 
Er is een audiovisueel product gemaakt dat 
vrouwen met een migratieachtergrond en 
het aanbod vanuit stad Antwerpen 
inspireert om het gesprek rond de noden 
van beiden verder aan te gaan.  
 

 

 

OD 4.3: We ontwikkelen diverse participatie-methodieken voor 
een superdiverse samenleving 
 

In 2022 zetten we een kenniskring op die kennis zal opbouwen over diverse 
participatietechnieken voor een superdivers doelpubliek. 

 

Op het einde van de beleidsperiode heeft Avansa: 

 Minimum 10 initiatieven ondersteund of projecten opgezet die verbindingen leggen 
tussen burgers van diverse achtergronden. 

In 2021 hebben we aan 6 projecten gewerkt die het engagement van vrijwilligers ondersteunen 
die de maatschappelijke participatie van burgers met een diverse achtergrond willen 
vergroten. 
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o Thuis in je gemeente 
o Booms Welkom 
o Curant 2.0 
o Sociale adviseurs 
o Wegwijzers 
o Opleiding conversatietafels Lint 

In 2 projecten ondersteunden we burgers in het opnemen van hun burgerschap 

o Ondersteuning Filet Divers 
o Samenwerking De Voorkempen 

 
 Minimum 10 lokale actoren ondersteund die willen inzetten op een sterkere participatie 

van inwoners met een diverse achtergrond. 

We hebben 7 actoren ondersteund die in samenwerking met hun burgers/inwoners/bewoners 
hun dienstverlening meer op maat willen maken van een superdiverse samenleving: 

o Stad Antwerpen 
o De Ideale Woning 
o De gevangenis in Antwerpen 
o Gemeente Aartselaar 
o Gemeente Hemiksem 
o Gemeente Rumst 
o Gemeente Niel 
 

 Een scala aan methoden en technieken ontwikkeld en uitgeprobeerd bij diverse 
doelgroepen.  

DOELEN 2022 

 We gaan op zoek naar het “verborgen” burgerschap. Burgerschap kent heel wat vormen 
en samenwerkingsvormen. Er zijn heel wat organisaties/initiatieven onder de radar die 
een maatschappelijk engagement opnemen maar die we niet kennen. In 2022 willen we 
in stad Antwerpen deze organisaties opzoeken, contacten leggen en bekijken welke 
samenwerkingen we kunnen aangaan. 

 We versterken onze interne expertise over het werken met kwetsbare groepen. 
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SD 5: We versterken ons verder als netwerk-
organisatie en nemen ons civiel actorschap op. 
 

We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en samenwerken zijn 
onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van organisaties, burgerinitiatieven, 
steden en gemeenten, ... Ieder zet zijn eigen sterktes in. Elkaar aanvullen is een troef zowel bij 
het ontwikkelen van sociaal-culturele praktijken als het politiserend werken. 

 

OD 5.1: Wij bouwen ons netwerk voortdurend verder uit door op 
zoek te gaan naar organisaties, verenigingen, burgerinitiatieven, 
sleutelfiguren waarmee wij mogelijks kunnen samenwerken.  
 

Acties 2021 

1. Intern is er een werkgroep gestart die hierin vooral een coördinerende rol heeft. Binnen 
Avansa moet iedereen netwerken en is het de opdracht van de werkgroep om: 
• het kader te bieden waarin het netwerken van iedereen vorm krijgt. 
• een overzicht te houden van de netwerkactiviteiten vanuit de verschillende teams. 
• interne acties te formuleren om nieuwe netwerken aan te boren of nieuwe thema’s te 

verkennen. 
• deze te vertalen naar de teams. 

Er is een netwerkstrategie ontwikkeld. 

Netwerken kan je vanuit verschillende niveaus doen: 

• In de cluster waarvoor je het aanspreekpunt bent. 
• Vanuit een binnengekomen vraag en tijdens projecten. 
• Vanuit afgeronde projecten. 
• In bovenlokale netwerken. 
• Tijdens studiedagen, trefmomenten, netwerkmomenten in onze regio. 
• We zetten eigen netwerkactiviteiten op. 

 

Om het netwerken wat behapbaar en overzichtelijker te maken, wordt een duo/trio/kwintet 
het aanspreekpunt van een cluster waar zij een netwerk uitbouwen, het gezicht van Avansa 
worden voor die cluster. 

Dit betekent dat zij: 

• Een overzicht hebben van de lokale overlegstructuren in die gemeenten en de werking 
van Avansa daar eventueel gaat voorstellen. 

• Een overzicht maken van de sleutelfiguren en deze contacten warm houden 
• Zicht hebben op sociaal-culturele organisaties, zelforganisaties, vrijwilligerswerkingen, 

… 
• Avansa gaan voorstellen aan nieuwe sleutelfiguren binnen organisaties, verenigingen, 

…  
• Aanwezig zijn op momenten zoals de opening van een nieuw buurthuis, 10 jaar Huis 

van het Kind, …  
• De contacten en organisaties verzamelen en in de databank steken met het thema 

erbij waarrond de contactpersoon of de organisatie bezig is. 
 
In 2022 willen we onze netwerkstrategie verder uitrollen. We hebben bij alle collega’s daarvoor 
10 % aan netwerktijd gereserveerd. 
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2. Er is een digitaal systeem ontwikkeld waarmee we onze netwerkcontacten intern kunnen 
ontsluiten. 
We hebben een database waarin we onze contacten kunnen registreren. Hoe we dit 
kunnen linken aan bepaalde thema’s, werken we dit nog verder uit. 
  

3. Alle netwerkcontacten zijn geüpdatet. 
Bij de omschakeling naar een nieuwe database zijn alle contacten waarmee meer van 2 
jaar niets gebeurd is gewist. Dit moet ook volgens de GDPR-wetgeving. De warme 
contacten zijn geactualiseerd en ingebracht in de databank. 

 
4. Alle contactgegevens zijn ingegeven in de nieuwe database (crm) en aparte Excels zijn 

gewist. (Zie boven) 
 

5. Er is een analyse gebeurd op basis van de netwerkcontacten, thematisch insteek en 
lopende projecten om te zien waar blinde vlekken zitten qua thema’s en regio. 
 
Dit leek geen evidente oefening. We rollen in 2022 de netwerkstrategie uit zonder 
voorafgaande analyse. Een overzicht van de welke projecten waar doorgaan is er uiteraard 
wel en de contacten daaraan verbonden kan je uit de database halen. 

 
6. Op basis van de analyse zijn er acties geformuleerd die inzetten op de spreiding in onze 

regio en een evenwicht in onze huidige thema’s. 
 

7. Naar aanleiding van de lancering van de nieuwe naam, eigen website, eigen verhaal wordt 
een netwerkevenement georganiseerd. 
Dit geeft ons de aanleiding om alle contacten gericht aan te schrijven. Deze actie wordt 
past ook in de communicatiestrategie voor de nieuwe naam. 
 
We hebben geen netwerkevenement georganiseerd. Gezien corona was dit ook niet 
evident. In 2022 organiseren we: 
• Een afsluitmoment in het kader van het project Participatie van vrouwen met een 

migratieachtergrond 
• Een afsluit/netwerkmoment in het kader van Atmosfeermakers. 

 

OD 5.2: Vanuit deze contacten detecteren wij kwesties die dicht 
op het vel zitten van burgers in onze regio. Wij zetten 
experimenten en acties op waarbij wij methodieken en good 
practices uittesten die een antwoord kunnen bieden op deze 
maatschappelijke thema’s. 
 

De werkwijze om jaarlijks 1 of 2 maatschappelijke urgente thema’s te bepalen en daarrond 
projecten te werven, bleek te hoog gegrepen. We kiezen ervoor om tijdens de beleidsperiode 
met 2 nieuwe thema’s aan de slag te gaan. We hebben ervoor gekozen om rond het thema 
“sociaal isolement” projecten te werven. We hebben een project in Brecht opgestart op het 
snijvlak van sociaal isolement en opgroeien. In de loop van de komende jaren bekijken we of 
we met dit thema aan de slag kunnen in andere gemeenten in onze regio. Medewerkers 
nemen deze focus mee in hun netwerkactiviteiten. 
 

OD 5.3: Wij verwerven een duidelijke positie in onze regio 
complementair aan andere spelers. 
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OD 5.4: Samen met onze partners in de regio zetten wij urgente 
kwesties op de maatschappelijke agenda. 
 

Samen zijn we sterker en luider. We streven ernaar om samen met anderen onze kritische rol 
op te nemen. In 2021 hebben we onze schouders gezet onder: 

 De Woonzaak 
 De campagne op 17/10, Werelddag van Verzet tegen Armoede om werk te maken van 

echte participatie. 
Teken samen met mensen in armoede de krijtlijnen uit - Avansa 
(avansaregioantwerpen.be) 

 Het dialoogproject: met het dialoogproject willen we samen met de Avansa’s, de Rode 
Antraciet, de gevangenissen en de Huizen vzw een maatschappelijk draagvlag creëren 
voor een herstelgerichte samenleving. 

 Fietsdeal 
Samen met Mobiel 21, SAAMO, Fietsschool Antwerpen, Fietsersbond, Beweging.net, en 
andere partners willen we fietsen ook meer toegankelijk maken voor kwetsbare 
maatschappelijk groepen. We hebben samen met deze partners een 'Fietsdeal' 
ingediend bij de Grote versnelling met als focus in te zetten op 4 pijlers: 

1. Inclusieve fietseducatie  
2. Betaalbaar fietsherstel 
3. Brede toegang tot betaalbare fietsen 
4. Veilige en betaalbare fietsenstallingen 

Op het einde van de beleidsperiode wil Avansa: 

 Haar netwerk uitbreiden met minimum 40 ongekende organisaties, verenigingen, 
burgerinitiatieven, sleutelfiguren. 

 Rond 2 nieuwe thema’s zijn met partners sociaal-culturele projecten ontwikkelen. 
 Avansa speelt een actieve rol in minstens 2 lokale of bovenlokale netwerken om samen 

maatschappelijke problemen op de politieke/maatschappelijke agenda te plaatsen. 
DOELEN 2022 

 Iedereen is actief in de cluster waarvoor hij/zij het aanspreekpunt voor is. In elke 
cluster zijn gemiddeld minstens 5 organisaties gecontacteerd waarmee we nog nooit 
hebben samengewerkt. Ze kennen Avansa en wat we doen. 

 In 2022 nemen we ook een actieve rol op in het netwerk van APSMO (Antwerps Platform 
sociale middenveldorganisaties die acties opzetten of standpunten innemen over 
maatschappelijke thema’s of het lokale beleid van Antwerpen.  

 In Antwerpen zijn er gesprekken geweest met minstens 10 organisaties/initiatieven 
wiens werking “onder de radar” zit.  

 Er is 1 nieuw project opgestart over het thema sociaal isolement.  
 

SD 6: We versterken het vormingsaanbod in onze 
regio. 
 

Sinds 2007 stellen we ons complementair op naar de vele spelers die met aanbodgericht werk 
in onze regio aan de slag zijn. Dat doen we door vormingsactiviteiten te selecteren en aan te 
bieden aan overheden, social profit en verenigingen. Deze vormingsactiviteiten worden 
ontwikkeld en begeleid door freelancers en waarvoor we ook de administratieve afwikkeling 
voor onze rekening nemen (pakket ‘Organiseer Zelf’).  

Vanaf 2012 zetten we onze subsidie in om die activiteiten die diversiteit en duurzaamheid in 
het licht zetten aan te bieden aan verminderde deelnameprijzen. Omdat eerder meer 
bemiddelde organisatoren op ons aanbod inspelen en we willen aansluiten bij wat lokaal 

https://avansaregioantwerpen.be/nieuws/teken-samen-met-mensen-in-armoede-de-krijtlijnen-uit-maak-ruimte-voor-echte-participatie/
https://avansaregioantwerpen.be/nieuws/teken-samen-met-mensen-in-armoede-de-krijtlijnen-uit-maak-ruimte-voor-echte-participatie/
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nodig is, stellen we pakketten samen gericht naar voornamelijk minder bemiddelde 
organisatoren die eerder buiten Antwerpen (waar een ruim aanbod is) actief zijn.  

Vanaf 2021 gaan we nog een stapje verder en focussen we ons inhoudelijk op de 4 
afgebakende thema’s in het beleidsplan met aandacht voor de spreiding in onze regio en het 
bereik van minder bemiddelde organisatoren. Door middel van gerichte acties (gemiddeld 2 
per jaar) proberen we groepen te bereiken die nog niet in contact kwamen met ons 
vormingsaanbod. 

 

OD 6.1: We versterken het engagement van vrijwilligers in onze 
regio door vormingen aan te bieden aan verenigingen. 
 

Sociaal-culturele groepen, social profit organisaties en overheden die in ons werkingsgebied 
werken met vrijwilligers, kunnen bij ons vormingsactiviteiten aanvragen begeleid door 
gespecialiseerde organisaties en freelancers. Wij zorgen voor een betaalbaar aanbod. Dit loopt 
in samenwerking met Avansa De Kempen. 

Geïnspireerd door lokale noden zijn laagdrempelige workshops van partners geselecteerd en 
aangeboden aan lokale organisatoren.  

Contacten zijn gelegd met en organisatoren zijn gestimuleerd om workshops te 
programmeren. 

Lokale organisatoren hebben aan verminderde prijzen activiteiten geprogrammeerd, 
deelnemers hebben zich hierop ingeschreven. 

Er zijn het afgelopen jaar 24 activiteiten geboekt met de volgende partners: 

• Buurthuis de Buurt 
• Opendoek Amateurtheater Vlaanderen 
• Lokaal Cultuurbeleid District Ekeren 
• FMDO 
• De Voorzorg Ekeren 
• Bindus vzw 
• OCMW Stabroek 
• Filet Divers 
• Velt vzw 

 

OD 6.2: We versterken het vormingsaanbod van lokale 
organisatoren in onze regio.  
 
2021 

 Organiseer Zelf heeft zijn aanbod geëvalueerd. 
Wat wordt er wel/niet geboekt: is besproken in functie van de voorbereiding van de nieuwe 
website. Wat nooit geboekt werd is niet meegenomen naar nieuw aanbod. 
Hoe zit de spreiding in onze regio: die was al behoorlijk goed, wordt zal in de gaten gehouden 
worden, blijft aandachtspunt voor de netwerking  

 Organiseer zelf heeft een nieuwe naam, look and feel. 
Er is een nieuwe website ontwikkeld (avansavormingsaanbod.be) en 3 keer per jaar wordt er 
een nieuwsbrief verstuurd. 

https://avansavormingsaanbod.be/
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 Aanbod uitwerken rond maatschappelijke urgent thema’s 
Sociaal isolement doorbreken - Avansa (avansavormingsaanbod.be) 
In tijden van individualisme en vervreemding die gepaard gaan met snelle veranderingen, 
sociale problemen en angst, zijn er steeds meer mensen die in sociaal isolement belanden. 
Het gebeurt voor onze ogen en vaak hebben zij of de omgeving er geen vat op. Om iemand uit 
het sociaal isolement te halen kost veel moeite en energie want de banden met de 
samenleving zijn doorgeknipt. 

 Evaluatie en bijsturing 
Er zijn 58 activiteiten geboekt in 2021 
Er hebben 1327 mensen deelgenomen aan activiteiten van vormingsaanbod. In 2019 waren er 
2274 deelnemers. Vormingsaanbod had in 2021 nog te kampen met strenge coronamaatregelen 
en partners wiens werking stillag. 
612 deelnemers kwamen uit Antwerpen (inclusief districten) en 715 uit de gemeenten rond 
Antwerpen. 
 
Op het einde van de beleidsperiode wil Avansa: 

 240 organisaties toeleiden naar ons aanbod waarvan minstens 80% een activiteit heeft 
gerealiseerd, en waarvan minstens 50 kleinere en minder bemiddelde aanbieders. 

 Dit aanbod via netwerking evenwichtig gespreid hebben over de regio, d.w.z. in 
verhouding minder in de stad Antwerpen, meer in de gemeenten van de regio. 

 Op elk van de vier thema’s hebben bijgedragen via aanbodgerichte activiteiten 
(burgerschap/diversiteit, duurzaamheid, e-inclusie en opgroeien).  

 Wanneer er een nieuw maatschappelijk urgent thema zich aandient wordt ook hierop 
ingezet. 

 

DOELEN 2022 

 Netwerking: we doen een partnerbevraging bij etnisch-culturele federaties en 
organisaties van minderheden. Vraagstelling bij dit niche-onderzoek: wat hebben zij van 
ons nodig? 

 We willen zo onze netwerking verdiepen. 
 Financiële acties ten aanzien van specifieke doelgroepen, zoals verenigingen in 

armoede, dienstencentra en zelforganisaties, zodat ons vormingsaanbod ook voor hen 
aantrekkelijk en haalbaar wordt. 

 Een update van ons vormingsaanbod: we nemen nieuwe vormingen op, screenen het 
bestaande aanbod en schrappen waar nodig. 

 Communicatieve acties: 
a. Driemaal per jaar: nieuwsbrief Vormingsaanbod 
b. Website Vormingsaanbod: extra acties voor bekendmaking  
c. Gerichte mailings organiseren 

 T.a.v. freelance begeleiders en gespecialiseerde vormingsorganisaties 
d. We organiseren een update of activiteit om de binding met Avansa 

vormingsaanbod te verhogen (insteek is nog te bepalen). 
e. We willen hen activeren om zelf actiever te netwerken 

 We bieden Oppepper workshops ook aan aan burgerinitiatieven.  
Doorlopende werking: 

- Opvolgen en matchen van binnenkomende vormingsvragen 
- Intake en screenen van freelance begeleiders en gespecialiseerde 

vormingsorganisaties. 

  

https://avansavormingsaanbod.be/vorming/sociaal-isolement-doorbreken/
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Zakelijke planning 
   
We bouwen verder aan een lerende, horizontale organisatie waarin zelforganiserende teams 
zich verder ontwikkelen.  

Vanaf 2019 maakten we de omslag naar een zelforganisatie op niveau van het 
tactisch/operationeel beleid. Om het nieuwe beleidsplan 2021-2025 uit te voeren is een 
nieuwe organisatiestructuur nodig. Deze werd in het najaar 2020 op punt gezet en 
geïmplementeerd Een evaluatie is gebeurd in juni 2021.  

Zelforganisatie betekent voor Avansa dat missie en visie centraal staan en leiderschap 
verdeeld wordt in de organisatie. Iedereen leert het geheel te zien en is betrokken op de ruime 
beleidsvoering. Teams en mensen krijgen eigen verantwoordelijkheden. Ze hebben ruimte om 
hun werk zelf in te richten op de manier die ze het best vinden en worden verantwoordelijk 
gehouden voor de resultaten die ze behalen.  

Van het managementteam (MT) wordt verwacht dat ze voldoende kaders bieden en deze ook 
bewaken. Het samenwerken en leren verder stimuleert, materialen aanreikt en resultaten 
benoemd.  

1. Organisatiestructuur en -cultuur, medewerkersbeleid 
   
Organisatiestructuur  
 
De organisatiestructuur werd in juni 2021 geëvalueerd op werkbaarheid. Hieruit volgende de 
volgende bevindingen en bijsturingen: 
 

 De algemene principes van de structuur blijven overeind. 
 Er nood aan verscherping van een aantal mandaten met duidelijkere doelen en taken. 

Ieder thuisteam kreeg de opdracht om daar zelf mee aan het werk te gaan.  
 Het team ondersteuning verduidelijkt haar opdracht en geeft aan voor welke 

ondersteuning taken andere collega’s bij hen terecht kunnen.  
 Het takenpakket van het management wordt verduidelijkt als team, wat doen ze samen, 

en afzonderlijk zodat duidelijk is bij wie collega’s terecht kunnen.  
 

Het blijft belangrijk om afspraken regelmatig op te frissen. De afspraken over de 
organisatiestructuur zijn gemakkelijk te raadplegen op de SharePoint. Ze krijgen een duidelijk 
plek op de vernieuwde wiki (zie jaarplan ondersteuning).  
  
Als gevolg van het advies van de beoordelingscommissie werd het doelstellingenkader 
herdacht en zal de werking terugvallen op een thematische werking. We bekijken of in het 
kader van deze ontwikkeling de organisatiestructuur bijgestuurd moet worden.  
Het MT maakt alvast deze oefening in kader van de opvolging van de project-thuisteams 
midden 2022.  
 
Medewerkersbeleid  
  

 Competentie ontwikkelen en inzetten op goed samenwerken 
  
Teams zijn samengesteld met een diversiteit in expertise, kennis en kunde.  
De thuisteams projectwerk zijn samengesteld op basis van 3 criteria:   
 

o competenties 
o interesse in een bepaald perspectief (rollen en functies, impact, participatie, …) 
o expertise in een bepaald thema. 

 
 Groeien in je job via teams- en ontwikkelingsgesprekken 

 
Alle medewerkers ontwikkelen systematisch competenties in hun vakgebied.  
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Gezien de keuze om te vertrekken vanuit thematische invalshoeken is er een bijkomende 
systematische verdieping nodig in een of twee thema’s.  
We blijven we de groeimatrix gebruiken. Het is een informeel instrument waarbij medewerkers 
hun groei kunnen aftoetsen, zowel individueel als binnen teamverband.  

Einde juni/midden augustus 2021 vonden functioneringsgesprekken plaats. Er zijn afspraken 
gemaakt over verdere ontwikkelingen in de job. In mei 2022 wordt hierop verder gebouwd en 
nieuwe acties en uitdagingen geformuleerd.  
 
We willen meer ruimte creëren om te investeren in zelfontwikkeling en deskundigheids-
bevordering. Dit kan door het aantal medewerkers te verhogen, zodat de werkdruk meer 
gespreid is. 
 
Er worden verschillende gezamenlijke interne leermomenten opgezet voor het hele team. 
 
In 2021 werd volgenden gezamenlijke momenten voorzien: 

o Het nieuwe crm-systeem de werking van Ms-teams en SharePoint  
o Een dag over antiracisme is opgezet door de kenniskring antiracisme 
o Een traject opgezet door de kenniskring participatie 

o Wat is participatie?  
o Voor welke participatie kiezen we? 

o 2 schrijftrajecten zijn over helder en wervend schrijven 
o Een introductie in verbindende communicatie 

 
In 2022 worden de volgende momenten voorzien: 

o Een traject over burgerinitiatieven 
o 1ste bijeenkomst over onderzoek naar burgerinitiatieven – Socius, Nele 

Vanderhulst  
o 2de bijeenkomst Verborgen burgerinitiatieven –Pascal Debruyne. 

 
o De mediawijze Avansa-medewerker: 

o Het opmaken van een e-inclusie huisplan 
o De vorming over onze interne digitale tools 
o Kennis van hoe je digitale leerkansen in je projecten vormgeeft. 

 
o De kenniskring antiracisme plant regelmatig korte sessies het thema warm te houden 

en uit te wisselen hoe we omgaan met antiracisme in onze groepssessies. 
 

o Een opvolgingstraject over het versterken van de schriftelijke vaardigheden van 
medewerkers -> nog te bekijken 

 
o De stuurgroep diversiteit plant een intensief verandertraject richting een inclusieve 

organisatie.  
 

o Nieuwe medewerkers worden gestimuleerd om deel te nemen aan het aanbod van 
Socius dat zich richt naar nieuwkomers in de sector. 

 
o Naast gezamenlijke deskundigheidsontwikkeling worden medewerkers aangespoord 

zich verder te ontwikkelen in zijn vakgebied maar ook ruimer. Dit door zich in te 
schrijven op extern georganiseerde vormingen, literatuur en door al doende leren op 
de werkvloer.  

 
Afspraken over hoe deze kennis gedeeld wordt zijn gemaakt.  
 

 Samenwerking bevorderen 
 

Teams evalueren regelmatig de samenwerking en formuleren acties op vlak van het 
verbeteren van de werkorganisatie:  

o het samenwerken 
o veilige omgeving creëren voor feedback 
o en informele viermomenten, ...  
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Tijdens de voorbije coronaperiode werden de teams ook gestimuleerd om, binnen de 
geldende regelgeving, samen iets teamversterkends te doen en kregen ze daarvoor 
een budget. 

Thuiswerk na corona? 
Stilaan kleurt de coronabarometer groen. Thuiswerken is niet langer verplicht, en keren 
medewerkers terug naar kantoor. We hebben een nieuwe regeling uitgewerkt: 

o Medewerkers mogen bij een voltijdse tewerkstelling 2 dagen thuiswerken. 
o De overige dagen werken ze of op kantoor of zijn ergens ter plekke voor een activiteit.   

 Je job uitvoeren in werkbare, prettige en gezonde omstandigheden  
 
Voorwaarden voor prettig samenwerken zijn: 

o betrokkenheid op het organisatiebeleid 
o groeien in een aantal opdrachten 
o in zelforganisatie en goed samenwerken met collega’s. 

 
Wanneer deze voorwaarden minder vervuld zijn, is het goed om dit bespreekbaar te maken en 
gepaste oplossingen te vinden. 
 
Op vlak van gezonde werkomstandigheden wordt er verder ingezet op een veilige en een 
hygiënische werkvloer. Ook een psychologisch veilige werkomgeving blijft onder de aandacht. 
Er is aandacht voor een gezond evenwicht tussen werk en privé. 
 
We blijven het griepvaccin aanbieden aan collega’s. In 2020 bleek dit niet mogelijk door een 
tekort aan vaccins. Bij een nieuwe poging in 2021 is het wel gelukt en kregen 9 medewerkers 
een griepprik. 
 
Inzake brandveiligheid staat een gezamenlijke brandoefening met alle organisaties die in de 
Klokstraat 12 gevestigd zijn, al enige tijd op de planning. Een datum wordt geprikt en de 
oefening georganiseerd.  
 

 Middelen vooral naar mensen 
 

We blijven onze middelen maximaal inzetten op onze kerntaken en perken onze overhead in.  
Dat is de ambitie van dit beleidsplan. Om de kwaliteit in de dienstverlening te blijven 
waarborgen investeren we eenmalig ook in uitbreiding van de ondersteunende diensten in 
2022. 
 
Omwille van de coronapandemie werden enerzijds aanwervingen uitgesteld en zijn anderzijds 
ook medewerkers ingegaan op een uitdaging buiten de organisatie. Een 5-tal medewerkers zijn 
vertrokken en 1 persoon ging op pensioen. 2021 werden 6 aanwervingen gedaan waarvan er 2 
in 2022 startten.  
Er worden in 2022 nog nieuwe aanwervingen gepland. Zo worden er 3,5 bijkomende scw-
projectenmedewerkers gezocht, waarvan een halftijdse vervanging vanaf april voor het team 
vormingsaanbod waarvan 1 persoon op pensioen gaat. 
 
Een uitbreiding in het ondersteuningsteam met: 

o een halftijdse medewerkers strategisch communicatiebeleid 
o een halftijdse allround medewerker ondersteuning.  

 
In de context van steeds complexere opdrachten en onze organisatieambities blijven we 
verder inzetten op een billijk loonbeleid. Het nieuwe loonbeleid staat voor ‘gelijk loon voor 
gelijkwaardig werk’. Dat wordt gekoppeld aan de groei in de job enerzijds en de verwachtingen 
van de functie anderzijds. Verwachtingen binnen de functie verwijzen niet naar het belang van 
de functie maar naar het verantwoordelijkheidsbereik, de verscheidenheid en complexiteit van 
de op te nemen rollen en taken, de netwerking en de flexibiliteit van de job. 
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In 2022 worden medewerkers verder ingeschaald in het loonkader middels een gesprek. 
We volgen de ontwikkelingen in de sector rond formuleren van nieuwe barema’s en passen 
het loonbeleid hierop aan. 
 
DOELEN 2022 
 
Het organisatiemodel levendig houden samen met de gemaakte afspraken: 

 op SharePoint is er een duidelijke plek voorzien om de structuur te raadpelen. 
Bijvoorbeeld een wiki. 

 afspraken herhalen tijdens teamdagen. 
 het MT bekijkt of bijkomende acties nodig zijn om de organisatiestructuur naar 

aanleiding van het herdacht doelstellingenkader aan te passen. 
 alle medewerkers hebben zichtbaar ingezet op zelfontwikkeling. 
 functioneringsgesprekken vinden plaats en ontwikkelingsacties per medewerkers zijn 

geformuleerd en opgevolgd. 
 Medewerkers zijn ingeschaald in het loonhuis.  
 er wordt verder gewerkt aan de kerncompetentie samenwerken. (zie ook monitoring) 
 uitbreiding op het kernteam met minstens 3,5 VTE waaronder een 0,5 VTE die ingezet 

wordt op vormingsaanbod.  
 het ondersteuningsteam is versterkt met 1 VTE, die deels ingezet wordt op communicatie 

en deels als allroundmedewerker functioneert. 
 vacatures voor bijkomende aanwervingen worden opgemaakt volgens de in 2018 

opgemaakte functieprofielen en er wordt rekeninghouden met diversiteitsbeleid.  
 een plan voor de opmaak van leeftijdsbewust loopbaanbeleid is opgemaakt, 

motivatiebeleid is hiervan een onderdeel, en in uitvoering. 
 Onthaalbeleid voor nieuwe medewerkers wordt herbekeken. 
 Uitvoering van het nieuwe loonbeleid wordt opgevolgd. 
 De geplande deskundigheidsbevordering voor het team wordt volgens plan uitgevoerd. 
 Acties rond welbevinden worden opgezet. Verschillende mogelijkheden worden 

onderzocht en georganiseerd. Bijvoorbeeld om de veertien dagen uurtje yoga 
afgewisseld met conditietraining.  

 Avansa doet mee aan de Refugee Walk.  
 

2. Kwaliteitszorg   
   
Kwaliteit van de werking bewaken betekent in het beleidsplan 2021-2025 inzetten op:   
    
Plannen, opvolgen, rapporteren en evalueren 
  
Vanuit het beleidsplan en met het herdacht doelstellingenkader, worden beleidskeuzes en 
werkingssporen met initiatieven, projecten opgenomen in het jaarplan. Geactualiseerde 
projectfiches 2022, waar de beoogde doelstelling, projectverloop, doelgroep, partners, output 
en outcome werktijd en budget beschreven zijn, worden gebruikt als instrument om de 
voortgang te monitoren.   
Jaarlijks worden vanuit de verslagen en jaarplannen voortgangsrapporten opgemaakt, waarbij 
de werking getoetst wordt op de beoordelingscriteria van de het decreet. Hieruit worden 
conclusies, leerpunten geformuleerd die omgezet worden in acties die resulteren in een 
verbeterde aanpak.  
    
Werkprocessen en instrumenten uitwerken, hanteren en verbeteren 
  
Het kwaliteitskader beschrijft de opzet van een project van bij de initiële vraag tot de 
uitvoering en evaluatie ervan. Dit instrument kent ook een uitwerking in de nieuwe crm, zo 
brengen medewerkers alle gegevens onmiddellijk in de databank.  
Dit wordt ook ingezet om projectvoorstel om te zetten in samenwerkingscontracten.  
 
In 2022 willen we het kwaliteitskader verder vervolledigen door ook alle administratieve, 
financiële en communicatieve processen toe te voegen op een gebruiksvriendelijke manier.  
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Betrokkenheid van medewerkers en klantengroepen 
  
Regelmatig leggen we onze visie, aanpak en keuze voor aan onze externe stakeholders. We 
peilen naar hun verwachtingen en stemmen wederzijdse belangen op mekaar af.  
Het voorbije jaar is dit niet gelukt.  
In 2022 formuleren we hier een eerste concrete actie rond.  
Het bevragen van opdrachtgevers doen we systematisch bij het afronden van een opdracht. 
Het project wordt samen met de klant geëvalueerd. Er wordt gepeild naar efficiëntie, 
effectiviteit, relevantie en duurzaamheid.  
  
In 2021 is er naar aanleiding van het bezoek van de visitatiecommissie een bevraging met 
individuele medewerkers opgezet.  
Het aanvankelijke negatieve advies met aanbevelingen, dat later omgezet is naar een positief 
advies met 2 aanbevelingen zorgden voor spanning in de organisatie. Het vertrouwen in de 
organisatie stond bij velen op een laag pitje. Het geloof in de missie, het doel van de 
organisatie, het effect van het werk op de regio, het nieuwe beleidsplan, het management 
zorgden bij velen voor vragen en bezorgdheden.  
Een individueel gesprek met de directeur rond drie vragen en een online, anonieme bevraging 
naar functioneren van managementteam vonden plaats in de maand april  
We formuleerde 5 verbeterwerven om de organisatie terug op weg zetten. Deze werden ook 
aan het Bestuur voorgelegd en opgevolgd.  
Op de plandagen 2021 werd het resultaat van de evaluatie organisatiestructuur besproken 
alsook de verbeterwerven opgevolgd.  
In 2023 zetten we organisatie-breed een zelfevaluatie op.  
  
We zijn een impact gedreven organisatie 
 
We gebruiken de theory of change om van bij de start van projecten onze doelstellingen, 
output, outcome, effect helder te omschrijven vanuit een contributiebenadering. 

Naargelang de outcome van projecten definiëren we de verschillende functies als strategieën 
om onze resultaten te behalen. 

We hebben minstens 1 activiteit of materiaal ontwikkeld dat effect heeft op de werking van 
betrokken actoren of andere partners. 
 
We brengen resultaten van de werking in beeld door een combinatie van kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens. 
 
DOELEN 2022 
 

 We werken systematisch met de theorie of change in het ontwikkelen van onze 
projecten. 

 Binnen dit kader definiëren we ook scherp de functies die we inzetten. 
 
 
 

3. Kennis- en informatiemanagement   
   
Kennismanagement draait vooral om kennisdeling. Enkel door gegevens met elkaar in verband 
te brengen te interpreteren ontstaat informatie. Het belang van kennis en informatie delen is 
toegenomen in de organisatie en wordt meer en meer vanzelfsprekend. 
  
Kennis en informatiemanagement steunt op 3 basisprincipes:   

 Strategische verankering: kennis moet bijdragen aan de strategische doelstellingen van 
de organisatie. 

 Efficiënte en effectieve kennisprocessen 
De kennisprocessen vormen een geheel van opeenvolgende en met elkaar 
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samenhangende activiteiten. Activiteiten die dit proces vormgeven zijn vaststellen, 
ontwikkelen, delen, toepassen, evalueren. 

 Ondersteuning door kennisvriendelijke organisatiefactoren 
Zo levert een eenvoudige organisatiestructuur en een informele cultuur een positieve 
bijdrage. 

   
Strategische verankering  
 
Het voorbije jaar zijn er kenniskringen opgestart om zo kennis te delen en het werkplekleren 
te stimuleren:  

o werken aan impact 
o rollen en functies 
o participatie 
o antiracisme 
o de werkgroep sociaal isolement (een maatschappelijke urgente kwestie in de regio)  

 
In iedere kenniskring werd een traject uitgezet om over deze thema’s interne deskundigheid te 
ontwikkelen. Intussen blijkt dat zowel de kennis over impact en rollen en functies 
geïmplementeerd zijn in de werking. De kenniskringen worden minder intensief. 
 
Er worden in 2022 twee nieuwe kenniskringen gestart: 

o digitale leerkansen  
o kwetsbare doelgroepen 

 
Deze kenniskringen zijn gerelateerd aan doelen in het herdacht doelstellingenkader. 

o De kenniskring participatie zet een traject op over burgerinitiatieven. 
o Kenniskring ‘bereiken van en werken met kwetsbare doelgroep 
o Kenniskring digitale oefenkansen: we willen digitale oefenkansen integreren in diverse 

projecten en onze eigen digitale vaardigheden versterken (zie huisplan). 
 
Efficiënte kennisprocessen  
 
Nieuwe trajecten worden opgezet waarin kennis ontwikkelt en gedeeld wordt en ook 
geëvalueerd. De verschillende kenniskringen schrijven hun traject uit en zorgen regelmatig 
voor uitwisselingsmomenten met alle collega’s.  
 
Zie luikje “groeien in je job”. 
 
Ondersteuning door gebruiksvriendelijke organisatie-instrumenten  
 
In de nieuw ontsloten SharePoint is een plek voorzien om alle informatie samen te brengen. 
De kennisbank is op een manier ingericht dat kennis gebruiksvriendelijk kan geborgd en 
ontsloten worden. 
De kennisbank is nu opgedeeld in twee soorten kennis: producten en kennis. Producten zijn 
eindproducten die we zelf ontwikkeld hebben in onze projecten. Kennis is materiaal dat 
relevant kan zijn voor andere collega’s en projecten. Alle medewerkers kunnen de documenten 
in de kennisbank raadplegen en ze kunnen ook kennis toevoegen. 
 
 

4. Infrastructuur 
 
We ontwikkelen praktijken daar waar mensen wonen, mekaar ontmoeten problemen zich 
stellen. Daarom vinden bijeenkomsten plaats in de ganse regio, in voor mensen vlakbij 
gelegen, neutrale, goed uitgeruste (semi)publieke voorzieningen (en als het moet tot in 
huiskamers toe 
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Huisvesting 
 
Zelf beschikken we over een hedendaagse, goed uitgeruste en centraal gelegen werkruimte 
van waaruit teams alle dagen uitzwermen (met deelauto’s, bedrijfsfietsen, openbaar vervoer of 
eigen bedrijfswagen of zelfs eigen privéwagen die omnium verzekerd is). Het is dusdanig goed 
gelegen op een knooppunt van openbaar vervoer en autowegen dat bijeenkomsten van 
bovenlokale initiatieven er vaak kunnen plaatsvinden.  
2021 werd ook een jaar van heel veel thuiswerken en digitaal overleg. Op de werkvloer bleef er 
altijd wel beweging, ook in de periodes dat thuiswerk verplicht was. Collega’s probeerden in 
contact te blijven met hun deelnemersgroepen en hadden hiervoor wel wat materiaal nodig.   
Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen werkten we, voor de maximale bezetting van 20% 
op de werkvloer, met een aanwezigheidsregister en een attest. 
  
2022 wordt vermoedelijk anders.  
Investeringen in de werkplek zijn nodig en worden uitgevoerd zoals eerder voorzien.  
In het kader van duurzaam beheer wordt er samen met andere eigenaars geïnvesteerd in de 
vergroting van de vensterramen aan de straatkant.  
Dit zorgt voor een grotere lichtinval en uitzicht op de buitenwereld. Het draagt hierdoor ook bij 
aan het welbevinden van de medewerkers. Tegelijk met de verbouwing wordt het kantoor 
opgefrist.  
De werken worden al enige tijd in het vooruitzicht gesteld, maar in de zomer 2022 worden ze 
daadwerkelijk uitgevoerd. De verfraaiingswerken in het kantoor worden hierop afgestemd. 
 
ICT 
 
In 2021 werd naast de omschakeling naar een nieuwe CRM-omgeving, SharePoint en Teams 
werden ook nieuwe, lichtere laptops aangeschaft met bijbehorende accessoires: rugzak, muis, 
toetsenbord en een aantal extra schermen.  
Nu de coronapademie stilaan op zijn einde loopt wordt nagedacht over hoe we omschakelen 
naar het hybride werken. De noodzaak om verre verplaatsingen te doen zal telkens goed 
overwogen worden, zowel voor interne als externe vergaderingen. De mogelijkheid om dit in 
een goed uitgeruste omgeving te doen met goede kwaliteit vergroten de opties voor een 
betere vergadering.  
 
We onderzoeken wat voor onze organisatie relevant is en overwegen om in overleg met een 
aantal andere Avansa’s een goed systeem aan te kopen. Er wordt ook onderzocht op welke 
manier de beamers passen in dit hybride verhaal en of hoe deze te vervangen.  
 
Duurzame organisatie 
 
We willen verder inzetten op interne duurzaamheid. We denken dat hier nog heel wat ruimte 
voor verbetering is. Een van onze voornemens is om tegen het einde van het beleidsplan een 
papierarme organisatie te zijn. 
 

 Op vlak van afval 
 

Momenteel wordt afval verzameld in gemeenschappelijke containers voor restafval en papier. 
PMD wordt apart verzameld en deze wordt wekelijks opgehaald. Het hergebruik van papier kan 
beter. 
 

 Op vlak van aankoop van materiaal 
 
Bij aankoop van materiaal wordt duurzaam materiaal aangekocht. 
 

 Op vlak van gebruik en onderhoud 
 
We hebben nog geen sluitend systeem ontwikkelt voor het gebruik en onderhoud van 
materiaal noch voor het melden van problemen. Hierop wordt ingezet. Fietsen worden 
driemaandelijks nagekeken op gebreken en onderhouden 
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 Op vlak van mobiliteit 
 
Avansa is gevestigd op een heel bereikbare plek, vlakbij openbaar vervoer. Momenteel 
beschikken we over 1 auto, 1 deelkaart voor Cambio, 2 eigen fietsen. 
 
In het kader van de netwerkorganisatie dienen noden van medewerkers qua mobiliteit voor 
externe verplaatsingen beter in beeld gebracht en daarop een beleid ontwikkelt. 
 

 Op vlak van ergonomie 
 

o Aankoop andere bureaustoelen 
o Aankoop staan-bureaus 

 
DOELEN 2022 
 

 De ramen aan de voorkant van het gebouw worden geplaatst in juni-augustus.  
 Na de plaatsing van de ramen wordt het hele kantoor en ook de inkomhal op onze 

verdiep van een nieuwe verflaag voorzien.  
 25 april kan na 2 jaar corona, de poetsdag terug plaatsvinden. De organisatie ervan ligt 

in handen van de ondersteuning.  
 Aankoop van een hybride vergadersysteem met goede kwaliteit.  
 Inzetten op interne duurzaamheid: er is marge voor verbetering. Per thema worden 

noden onderzocht, voorstel van actieplan uitgewerkt, besproken en uitgevoerd.  
 

5. Communicatie 
 
In het beleidsplan 2021-2025 is de beleidskeuze gemaakt om Avansa te positioneren met ‘een 
duidelijk profiel en een sterke professionele uitstraling’. We verscherpen ons DNA en 
verhelderen onze visie en expertise hierop. 
Communicatie is tweerichtingsverkeer en afgestemd op de context van onze regio. Het ligt dus 
grotendeels in handen van alle sociaal-cultureel werkers. In 2021 hebben we medewerkers 
hierin versterkt. 
 
Contacten leggen en onderhouden   
   
We verduidelijken ons DNA en onze expertise, en brengen dat in het geheel van de organisatie 
in. 
In 2021 probeerden we het nieuwe DNA in de vingers te krijgen. Dat bleek moeilijker dan eerst 
ingeschat. We zetten een traject met alle medewerkers op zodat we het gezamenlijk 
opbouwen, aftoetsen, oefenen en eigen maken.  We gebruikten verschillende momenten om 
medewerkers hiermee te laten oefenen. 
Het communicatiebureau Choco maakte een DNA-boekje en gaf een workshop over hoe je dit 
slim in de vingers krijgt. Er waren ook oefenmomenten op de plandagen. 
In 2022 wordt de werking terug thematisch georganiseerd en zal dit medewerkers helpen om 
het DNA te stofferen vanuit concrete projecten.  
  
Diensten bekendmaken 
 
In het kader van de lancering van onze nieuwe naam werd er: 

o Een nieuwe website ontwikkeld. De website is het centrale communicatiemiddel en 
vormt de basis voor alle andere communicatie. 

o stickers en voorstellingsfolders gedrukt en verspreid in de regio. 
o Nieuwe huisstijldocumenten zijn opgemaakt.  
o Twee ‘Avansa rollup banners zijn aangemaakt. 

 
We zetten systematisch verder in op projectcommunicatie om meer impact te hebben en meer 
bekendheid te verwerven.  
Dit gebeurde het voorbij jaar bij de opzet van een projectwebsite Atmosfeermakers.  
Het opzet: een gemeenschappelijke website waar iedere gemeente een plek heeft en vanwaar 
we onze individuele projectcommunicatie kunnen voeren. 
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In 2022 willen we vanuit twee projecten naar buiten komen met de resultaten. 
We doen dit in het voorjaar met het ‘VMMA’-project in samenspraak met de deelnemende 
vrouwen, HIVA en de Stad Antwerpen. 
In het najaar organiseren we een gezamenlijk event met Provincie Antwerpen, Igean, de 
deelnemende gemeentes waar het resultaat van de verschillende acties in beeld worden 
gebracht. 
 
In 2022 willen we verder inzetten op het verspreiden van nieuwsbrieven en het aantal 
abonnees vergroten.  
Er werden in 2021: 

o 4 Avansa-nieuwsbrieven verstuurd naar 1.374 abonnees. Dit in de maanden februari, 
mei, oktober en december.  

o werden er 110 Facebook posts geplaats en worden we gevolgd door 625 volgers 
waarvan 545 keer ‘vind ik leuk’. 
 

Medewerkers worden systematisch gestimuleerd om materiaal te verzamelen dat kan gebruikt 
worden om de project-communicatie te versterken. (nemen van foto’s, interviews met 
partners, … beelden die bijdragen aan de sfeer van het project, …) 

We kozen voor een aparte profilering voor het faciliteren van het Vormingsaanbod via een 
nieuwe website vormingsaanbod waar ook het aanbod van Oppepper een plaats kreeg.  
In het kader van Vormingsaanbod werden 2 nieuwsbrieven verstuurd. Eentje voor de lancering 
van de website en eentje in oktober. Ze bereiken 546 abonnees. Er gebeurden twee mailings 
voor het project ‘Rizomen’ naar 147 abonnees.  

We optimaliseren onze mediakanalen en ontwikkelen een strategie om deze gericht in te 
zetten.  
Avansa wil een inclusief communicatiebeleid voeren en neemt hiertoe gerichte acties. 
Het volgen van een bootcamp ‘taal en communicatie’ is hierin een eerste stap.  
 
Versterken de communicatieve vaardigheden van medewerkers 
 
In 2021 gebruiken we de nieuwe naam en huisstijl om de toepassing van deze stijl in alle 
documenten op te nemen. Alle externe communicatiematerialen worden in deze nieuwe stijl 
opgemaakt. 
Regelmatig wordt aandacht besteed aan het gebruik van de huisstijl. 
 
Er werden 2 workshops georganiseerd: 

o Helder schrijven 
o Wervend schrijven 

 
In 2022 wordt intern vorming opgezet over sociale media en het gebruik hiervan in de 
organisatie. 
 
Intern communiceren  
 
We zoeken naar manieren om snel en efficiënt te communiceren. In 2021 is er een document 
opgemaakt waarin beschreven wordt op welke manier informatie en kennis gedeeld wordt. 
In 2022 wordt de ‘wiki vind je gerief’ terug helemaal up-to-date gemaakt. 
 
Een strategie voor interne communicatie in de organisatie wordt afgerond en 
geïmplementeerd. Het crisisbeleid zal daar deel van uitmaken. 
  
DOELEN 2022 

 verder inzetten op het eigen maken van het DNA conform het herdacht 
doelstellingenkader.  

 Medewerkers worden gestimuleerd om beeldmateriaal te verzamelen zodat project 
beter in beeld kan gebracht worden. 

 uitwerken inclusief communicatiebeleid met gerichte acties. 



 
Avansa regio Antwerpen 45 

 Opzetten/meewerken aan 2 activiteiten die Avansa en haar werking naar buiten brengt. 
 Optimaliseren van het bereik van nieuwsbrieven (door jaarlijks) adresbestand te 

actualiseren  
 Gerichte acties opzetten om het bestand uit te breiden. 
 Herhalen afspraken gebruik huisstijl en externe communicatie. 
 Opzetten van vorming over gebruik en inzet sociale media. 
 Uitwerken strategische interne communicatiebeleid. 

 
 

6. Financiën 
 
Avansa wil een financieel gezonde organisatie zijn en voert een voorzichtig financieel beleid. 
Een beleid gericht op het inperken van de werkingskosten en overhead, met de focus op de 
inzet op kerntaken. Waar mogelijk zetten we ook middelen van opdrachtgevers in om hen zo 
mee verantwoordelijkheid te maken voor de totstandkoming van een lerende en veerkrachtige 
samenleving. 
 
 
Verantwoord inzetten van financiële middelen 
 
Het financieel beleid vertaalt zich in het werken met begrotingen/afrekeningen zowel op 
niveau van de organisatie als op niveau van de projectwerking. 
 
Op niveau van de organisatie wordt via afrekeningen 4 keer per jaar door de directeur, de 
verantwoordelijk medewerker boekhouding en het Bestuur de financiële resultaten opgevolgd. 
Op niveau van de projecten/initiatieven worden doorlopend door de projectteams en 3 keer 
per jaar door het management financiële resultaten opgevolgd. 
 
De voorbije jaren werden, ondanks de voorspelling (begroting) van verlies, afgesloten met een 
positief resultaat. De organisatie blijft hierdoor jaar na jaar bijkomend kapitaal verwerven. 
De subsidiemiddelen worden voornamelijk ingezet voor personeelskosten en 
werkingsmiddelen. In de nieuwe regelgeving mag er max 20% opgebouwd worden uit de 
subsidies van de Vlaamse overheid. 
 
Het wordt zaak om een strategie op te zetten om middelen duurzaam in de regio in te brengen 
vanuit de missie en het lopende beleidsplan van de organisatie. Een bestuurswerkgroep wordt 
opgezet met het mandaat een langetermijnstrategie te ontwikkelen. 
 
Resultaten en begrotingen  
 
In 2021 behalen we een positief resultaat van 211.247€ terwijl er maar een meeropbrengst van 
68.670 is voorspeld. Dit resultaat is enerzijds te verklaren door minder uitgaven in de 
loonkosten, door de vele personeelswissels (zie eerder) en de meeropbrengsten bij projecten, 
subsidies en opbrengsten van het vorige boekjaar. 
 
Bij de opmaak van de begroting in 2022 voorzien we een minimale meeropbrengst van 1.888€ 
die voornamelijk te maken heeft met meer opbrengsten uit projecten en subsidiegelden. 
De subsidies zijn sinds het nieuwe decreet aanzienlijk verhoogd. Het is aan de organisatie om 
deze te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. 
 
DOELEN 2021/2022 

 We hebben de personeelsploeg uitgebreid met 4,5 VTE. In het najaar gaan twee 
medewerkers met pensioen (1,8 VTE).  

 Het loonbeleid wordt verder uitgerold. We houden ook de ontwikkelingen in de sector 
m.b.t. nieuwe loonbarema’s die vanaf 2023 worden ingevoerd in het vizier en stemmen 
het beleid op af.  

 We blijven verder investeren in een gezonde en goed uitgeruste werkomgeving  
 Een goede communicatiestrategie wordt uitgewerkt, een die ervoor zorgt dat Avansa 

meer aanwezig en zichtbaar is in ons werkingsgebied. Een vergt een bijkomende 
aanwerving en een strategische samenwerking met het communicatiebureau Choco.  
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 Medewerkers zetten sterk in op de regio en sporen via de netwerkstrategie 
maatschappelijk vraagstukken op. 

 Via een tweetal publieksactiviteiten zetten we ons op de kaart en verwerven we 
mogelijks een nieuw publiek.  

 De bestuurswerkgroep middelenbeheer zet strategie uit.  
 

7. Goed bestuur 
 
De principes van goed bestuur worden gehanteerd. De rol en bevoegdheden van de 
bestuursorganen staan ten dienste van de doelstellingen en de missie; de bestuursorganen 
leggen verantwoording af aan elkaar.   
In het nieuwe decreet worden er bijkomende principes aangebracht zodat de 
professionalisering verder vorm krijgt. Deze principes waarborgen een samenhangend en 
transparant bestuur en toezicht binnen de organisatie, met het oog op een efficiënte en 
effectieve realisatie van haar doelstellingen.  
 
2021  
De Algemene Vergadering kwam twee keer formeel samen, omwille van corona, vonden deze 
overleggen telkens online plaats.  
De eerste vergadering is het voortgangsrapport uitgebreid voorgesteld met aandacht voor het 
onverwachte negatieve preadvies en repliek die we aan de visitatiecommissie bezorgden. 
Midden april werd het advies omgezet naar een positief advies met twee aanbevelingen. De AV 
werd op de hoogte gebracht. 
De vergadering in december werd het opgemaakte jaarplan voorgesteld en vooruitgeblikt op 
het herwerkte doelstellingenkader.  
 
Het Bestuur kwam in 2021 10 keer samen, slechts 2 vergaderingen vonden fysiek plaats. (juni 
en september)  
In het najaar 2020 evalueerde het Bestuur de werking. Ze formuleerde een actieplan dat 
voornamelijk in 2021 tot uitvoering kwam. 
In het actieplan werden 4 acties geformuleerd: 

1. diversiteit, 
2. interne structuur en procedures, 
3. beslissingsdynamieken Bestuur en directie 
4. betrokkenheid van belanghebbende.  

 
Verschillende werkgroepen zijn aan de slag: Fico, werkgroep intern reglement, Statuten, 
sollicitatiecommissie, stuurgroep diversiteit. Ze formuleren adviezen die besproken worden op 
het Bestuur. 
 
Actiedomein 1: Diversiteit 
 
Een werkgroep diversiteit komt een viertal keer samen. Aanvankelijk gestart met een kleine 
groep die later uitgebreid is met een drietal medewerkers. 
Er werd een starttekst geschreven die gebruikt wordt voor het verdere proces. 
 
Een stappenplan wordt opgemaakt met als eerste fase de opdrachtbeschrijving voor een 
externe begeleider die een veranderingstraject in Avansa opstart. Het moet gaan over een 
diepgaand veranderingstraject dat ervoor zorgt dat obstakels die inclusiviteit in de weg staan 
worden aangepakt. Het is veranderingstraject met en in de hele organisatie.  
 
In 2022 wordt een het traject verdergezet met een externe deskundige. De stuurgroep zorgt 
voor opvolging en terugkoppeling naar Bestuur.  
Parallel nemen Sabine en Veerle deel aan een bootcamp ‘taal en communicatie’, dat door 
Hands on inclusion opgezet wordt. (Hand-on -inclusion is een ESF-project)  
 
Actiedomein 2: Interne structuren en procedures 
 
De werkgroep statuten kwam nog eenmaal samen in februari 2021 om de laatste aanpassingen 
te doen. De statuten zijn op de Algemene Vergadering goedgekeurd en sinds kort ook 
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gepubliceerd in het staatsblad. Deze werkgroep zorgt er ook voor dat er een intern reglement 
opgemaakt wordt. Een intern reglement brengt alle gebruiken van een organisatie, veelal 
ongeschreven of beschreven in beeld. Het zorgt voor houvast voor nieuwe bestuurders en bij 
moeilijke of conflictsituaties. 
 
De werkgroep kwam een aantal keer samen en legde in 2022 een voorzet voor aan het Bestuur, 
die na opmerkingen resulteerde in een goedgekeurd intern reglement, dat ter info bezorgd 
wordt aan de Algemene Vergadering van 22/03/2022. 
 
Werven van nieuwe leden? 
Het blijft een ambitie om de organisatie verder uit te breiden zowel met nieuwe bestuurders 
als nieuwe leden voor de Algemene vergadering. Het is ook mee als aandachtspunt 
geformuleerd bij het diversiteitsproces. Criteria zijn alvast verjonging, meer divers, hart voor 
het sociaal-cultureel werk 
 
Actiedomein 3: beslissingsdynamieken- Bestuur en directie 
 
Een eerste werkpunt was het verduidelijken van bevoegdheden tussen Bestuur en directie. 
Deze staan duidelijk beschreven in statuten en zeker ook in het interne regelement. 
Het blijft een aandachtpunt om vergaderingen goed te kunnen voorbereiden en hiervoor tijdig 
over alle documenten te beschikken. 
Het Bestuur denkt na verder over hoe ze beter strategisch kan besturen. Een eerste nota is 
opgemaakt en besproken in 2022. De discussie wordt later verdergezet. 
 
Uit de evaluatie bleek een nood aan meer inhoudelijke uitwisseling over maatschappelijk 
relevante thema’s in onze regio en relevante bestuursthema’s. 
In 2021 nodigde we Thomas Goorden uit. Zijn opdracht was om ons mee te nemen in hoe we 
makkelijker burgerinitiatieven opsporen en ze mee op de kaart zetten. We kwamen meer te 
weten over de werking van gemeenteraden, de moeilijk toegankelijke informatie en de 
moeilijkheden om te wegen op het beleid. 
 
De eerste inhoudelijke sessie van 2022 is achter de rug en behandelde het thema balanslezen 
in mensentaal. Een tweede inhoudelijk thema wordt nog bepaald maar is gepland op 4 
oktober 2022. 
 
 
Actiedomein 4: betrokkenheid van belanghebbende 
 
Bestuurders worden betrokken bij stakeholdersbevraging. Hiervoor wordt in 2022 een 
actieplan opgemaakt.  
 
Zelfevaluatie Bestuur  
Midden 2022 bekijkt het Bestuur op welke manier ze haar werking evalueert.  
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Beoordelingselementen 
 

1. De bijdrage van de missie en de visie tot het doel van het decreet  
 

a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie. 

Voor onze missie en visie sluiten we aan bij de visie van de 13 Avansa’s met een aantal 
specifieke accenten. 

Missie 

Avansa, dat zijn wij. Dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties actief in evenveel 
regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire 
en democratische maatschappij. 

 Voluit voor de regio's 

Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de inwoners en 
organisaties in onze regio’s, dat is wat telt voor ons. Rond die maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen ondernemen we actie. 

 Versterken 

We creëren een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen, dat is onze expertise. 
We brengen mensen in hun vrije tijd samen en versterken hen, als gemeenschap, groep en 
individu. Avansa regio Antwerpen focust zich op het opzetten en begeleiden van 
groepswerkingen, toewerken naar sociale cohesie en het steunen van maatschappelijk 
engagement. Maatschappelijke participatie staat daarin centraal. 

 Veranderen 

Maatschappelijke dynamiek, daar is het ons om te doen. Daarom laten we kritische stemmen 
horen en stimuleren we sociale innovatie. Altijd met volle aandacht voor wat in de toekomst 
anders en beter kan. Avansa regio Antwerpen is een impactgedreven organisatie die streeft 
naar blijvende effecten. 

 Verbinden 

We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en samenwerken zijn 
onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van organisaties, burgerinitiatieven, 
steden en gemeenten, … Ieder zet zijn eigen sterktes in. Elkaar aanvullen is een troef. 

Visie 

 Voor iedereen 

Iedereen mee aan boord, dat is wat we willen. Iedereen is voor ons gelijkwaardig. Elke 
volwassene moet de kans krijgen te leren en deel te nemen aan het sociale en culturele leven. 
Avansa regio Antwerpen wil extra aandacht hebben voor burgers met een maatschappelijke 
kwetsbare context. 

 Voor vernieuwing 

We houden van methodes die verrassen en het verschil maken. Met zowel vernieuwende 
experimenten als beproefde werkwijzen maken we onze ambities waar. 

 Voor verschil 

De waarde van het verschil, daarvan zijn we overtuigd. Respect voor verschillende visies, 
diverse levensbeschouwingen en uiteenlopende achtergronden zien we als basis voor een 
samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. 
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b. ‘De organisatie toont haar gerealiseerde bijdrage aan de emancipatie van mensen 
en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en 
solidaire samenleving aan en expliciteert haar ambities hierin voor de toekomst 
door aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen zal 
bevorderen, welke samenlevingsvraagstukken ze tot publieke zaak zal maken en 
welke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die hierop een werkend 
antwoord bieden’.  

 
We willen samen met burgers maatschappelijk urgente vraagstukken aanpakken met als doel 
het streven naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving. We 
geloven in de kracht van mensen en groepen als ze zich verbinden en zich maatschappelijk 
engageren. Participatie staat daarin centraal. 

Participatie in de brede betekenis van het woord definiëren we als het deelnemen en samen 
vormgeven aan de samenleving.  

Dit doen we omdat:  

 we iets veranderd willen zien in de regio 
 omdat iedereen een gelijk recht heeft om de samenleving mee vorm te geven,  
 omdat we geloven in de kracht van mensen en groepen als ze zich verbinden, 
 omdat we willen werken aan emancipatie 
 

De vraag rijst soms of participatie het doel of het middel is. Participatie dient altijd tot iets. We 
participeren niet om te participeren. We zetten participatieprocessen op om samen met 
burgers te werken aan een maatschappelijk urgent vraagstuk.  

We onderscheiden 2 vormen van participatie om de samenleving mee vorm te geven. 

Maatschappelijke participatie 

Bij maatschappelijk participatie ondersteunen we het engagement van burgers om samen: 

 hun stem te laten horen en/of   
 de samenleving mee vorm te geven. 

 
Bij beleidsparticipatie geven mensen samen vorm aan een beleid of beleidsverandering. Dit 
kan gaan over een beleid van een overheid als over een organisatiebeleid. Op deze manier 
formuleren overheden of organisaties samen met hun burgers of klanten antwoorden op 
beleidsvraagstukken die zich stellen en bij te dragen aan een duurzame, inclusieve, solidaire 
en democratische samenleving. 

Als Avansa willen we ambitieus zijn. Wij werken vooral samen met partners (organisaties en 
burgers) die willen inzetten op cocreatie. Dit zie je in onze strategische en operationele 
doelstellingen steeds terugkomen. 

Wij schuiven 4 thema’s naar voor: 

 Sociaal rechtvaardig duurzaamheidsverhaal 
 Iedereen digitaal insluiten 
 Positief opgroeien in een verstedelijkte context 
 Gedeeld burgerschap in zijn verscheidenheid 

 

2. De relatie van de missie en de visie tot de door de organisatie omschreven actuele 
maatschappelijke context 
 

a. De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke 
ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke 
ontwikkelingen ze als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking rond 
te ontplooien en welke impact ze hierbij nastreeft. 
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Vanuit onze contextanalyse willen we inzetten op 4 thema’s: 

 Sociaal rechtvaardig duurzaamheidsverhaal (contextanalyse p 23 van het BP) 
 
Als Avansa willen we voor het thema duurzaamheid bijdragen tot:  
 
Duurzame steden en gemeenschappen  

o Duurzaam en betaalbaar wonen  
o Duurzame en toegankelijke mobiliteit  
o Duurzame en toegankelijke publieke ruimte  

 
Verantwoorde consumptie en productie  

o Vermindering van afval (circulariteit)  
o Vermindering van voedselverspilling  

 
Klimaatacties  

o Bewustmaking van de menselijke en structurele impact op het klimaat  
o Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie). 
o Inzetten op adaptatie: het proces van aanpassing aan het huidige of 

toekomstige klimaat en aan zijn effecten, om de nefaste gevolgen ervan af te 
zwakken of gunstige opportuniteiten te benutten.  

 

Onze maatschappij staat voor een transitie. Transitie staat voor totale systeemverandering, het 
ontwikkelen van alternatieven voor mobiliteit, wonen, voeding, watergebruik, …. En hoewel we 
deze verandering nodig hebben op wereldniveau, zien we steeds meer op lokaal niveau 
burgers alternatieven uitbouwen of lokale besturen kiezen voor een duurzaam lokaal beleid.  
 
Avansa wil een katalysator zijn in de ontwikkeling van deze lokale alternatieven. 
Samenwerkingen opzetten, verbinden, ondersteunen, experimenteren en elke stem aan bod 
laten komen, zeker de kwetsbare burgers die niet altijd even hoorbaar zijn bij deze 
ontwikkelingen. 
 

 Iedereen digitaal insluiten (contextanalyse p. 21) 
 

De Vlaamse overheid lanceert in 2015 ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’. Tegen 2020 moeten 
transacties met de overheid digitaal gebeuren doch niet iedereen is mee. De coronacrisis 
heeft de digitalisering nog versneld. Maar in heel die versnelling is er ook een groep die 
achterblijft. Er is een groeiende kloof die bekeken worden vanuit 3 aspecten toegang, 
vaardigheden en attitude.  

Ook de beschikbaarheid van sociale netwerken van groot belang is voor inclusie. Deel 
uitmaken van ICT-rijke omgevingen betekent een impuls voor de adoptie, het gebruik van ICT 
en de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

Omdat een positieve houding en bekendheid met het digitale toepassingen een invloed 
hebben op het gebruik ervan, willen we van e-inclusie een transversaal thema maken. Onze 
ambitie is om in elk project digitale leerkansen te ontwikkelen/aan te bieden zodat 
deelnemers vertrouwd worden met digitale applicaties, hardware, digitale informatie, … Op die 
manier willen we de stap verkleinen naar het gebruik ervan binnen andere aspecten van hun 
leven.  

Het structurele aspect van de digitale kloof nemen we zoveel mogelijk op samen met andere 
partners in onze regio. (SD5 -> OD 5.4) 

 Positief opgroeien in een verstedelijkte context (contextanalyse p. 15 Opgroeien in de stad, 
p. 17 Armoede) 

 
Antwerpen verjongt en de kinderarmoede stijgt. De jonge generatie zal opgroeien in een 
superdiverse samenleving 3 op de 4 kinderen onder de 10 jaar hebben vandaag wortels in de 



 
Avansa regio Antwerpen 51 

migratie. Dit zet niet alleen het onderwijs voor een opdracht, ook het samenleven en samen 
opgroeien kent uitdagingen.  

Waar we in het vorige beleidsplan vooral aan ouderbetrokkenheid wilden werken in een 
schoolse context of binnen de kinderopvang willen we onze focus verleggen naar het 
stimuleren van verschillende vormen van betrokkenheid en verbondenheid. Naar een 
burgermaatschappij waarin vele volwassenen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van 
kinderen tot democratische burgers (pedagogische civil society). 

We willen als Avansa: 

• Informele sociale steun vergroten 
• Intergenerationeel contact vergroten 
• Dialoog over opvoeden en opgroeien stimuleren 

 
 Gedeeld burgerschap in zijn verscheidenheid (contextanalyse p. 13 Demografische 
veranderingen, p. 29 Maatschappelijke transities) 

 
Burgerschap is een vlag die vele ladingen dekt en kan verschillende vormen aannemen. Het 
gaat om het opkomen voor je eigen mening, maar tegelijk ook respect tonen voor mensen die 
een andere mening hebben. Het betekent met anderen - in de straat, buurt of stad - de 
handen uit de mouwen steken voor het organiseren of gewoon samen beleven van 
ontspannende activiteiten, maar net zozeer het solidair zijn met mensen die het moeilijk 
hebben en niet bereikt worden door die activiteiten. Het gaat om het respecteren van grenzen, 
maar ook het bediscussiëren van regels die misschien onredelijke of unfaire effecten hebben. 
Mensen vertonen burgerschap op verschillende momenten en verschillende plaatsen, op een 
buurtfeest, in de vereniging, bij een ontmoeting met politici, op een debatavond, in het 
stemhokje. Burgerschap is zowel een structurele als individuele zaak, het kunnen en het 
willen. Avansa wil inzetten op deze 2 aspecten: zowel op het sociaal leren als op het 
structurele aspect. 

De verstedelijkte omgeving wordt minder gekenmerkt door één dominante cultuur. 
Samenlevingsbouw zal volgens Corijn (2014) niet gebeuren via één gemeenschapsvorming 
maar via een te ontwikkelen gedeeld burgerschap gedragen vanuit verscheidenheid. Ook het 
afkolven van klassieke vormen van verenigen heeft invloed op hoe burgers participeren. 
Participatie verschuift naar het vormgeven van onderuit. Dat eigen initiatief berust meer op 
een tijdelijk of vrijblijvender engagement. Op deze nieuwe vormen van maatschappelijke 
participatie wil Avansa anticiperen door verschillende participatie-methodieken te 
ontwikkelen en uit te proberen.  

 Kwesties die dicht op het vel van de burgers zitten. (SD 5 -> OD 5.2) 
 
We willen een wendbare organisatie zijn in een veranderende context. Daarom deinzen wij er 
niet voor terug om nieuwe maatschappelijke kwesties aan te pakken, binnen de contouren van 
ons beleidskader. 

3. De bijdrage van de sociaal-culturele organisatie tot de realisatie van de drie sociaal-
culturele rollen.  
 

a. De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-culturele rollen. 
 

 We geloven in de kracht van burgers als ze zich verbinden (verbindende rol) 
 
Onze participatieprocessen zijn erop gericht om mensen, groepen, gemeenschappen en 
maatschappelijke actoren met elkaar te verbinden. Verbinding is voor ons de basis voor 
wederzijds respect, gelijkheid en solidariteit. Het is in verbinding dat er nieuwe 
maatschappelijke dynamieken ontstaan. 

Wat betekent onze verbindende rol in het streven naar meer maatschappelijke participatie? 
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We ondersteunen groepen van burgers, burgerinitiatieven in hun streven naar een duurzame, 
inclusieve, solidaire en democratische samenleving. We willen hen vanuit concrete 
maatschappelijke vraagstukken verbinden met de bredere samenleving. We zien onze 
verbindende rol daarin niet als doel op zich maar als middel om meer burgers bewust te 
maken en actief te betrekken.  

Dit betekent dat we in de ondersteuning van burgergroepen en -initiatieven steeds bekijken of 
we verbinding kunnen leggen met andere initiatieven, organisaties, gemeenschappen, ... om zo 
meer mensen te betrekken. Dit haakt ook in op de 1 van onze werkingsprincipes. “Samen sterk 
om een gedeeld doel te bereiken.”  

Verbinding zorgt er ook voor dat burgers zich maatschappelijk engageren. We ondersteunen 
vrijwilligersgroepen in de ontplooiing van hun engagement. We leggen verbinding tussen 
vrijwilligers, tussen vrijwilligersgroepen, overheden en organisaties om dit engagement 
duurzaam in te bedden.  

Wat betekent onze verbindende rol in het streven naar meer beleidsparticipatie? 

We ondersteunen overheden en organisaties die meer in verbinding willen gaan met hun 
doelpubliek. We ondersteunen hen in het opzetten en uitvoeren van participatietrajecten. Als 
procesbegeleider verbinden we behoeften van burgers, organisaties en overheden om samen 
antwoorden te formuleren en/of beleidsacties te ontwikkelen. Ook hier is onze verbindende 
rol geen doel op zich maar een middel tot coproductie en meebeslissen.  

Als overheid of organisatie in verbinding gaan met je burgers of klanten wil niet zeggen dat je 
enkel werkt met de usual suspects, met de mensen die hun mening het beste kunnen 
verwoorden of een getrainde vergadercultuur hebben. Het is in verbinding gaan met alle 
burgers/klanten.  

We hebben dan ook oog voor de kwetsbare positie van sommige groepen. In onze trajecten 
willen we die gelaagdheid inbrengen om zo verschillende maatschappelijke belangen met 
elkaar te verbinden. We zetten in op diversiteit in onze trajecten. Zo worden de geformuleerde 
antwoorden rijker en meer op maat van onze diverse samenleving. Diversiteit gaat over 
leeftijd, geslacht, etnische culturele achtergrond, socio-economische situatie, … 

Dit betekent dat we soms andere manieren moeten zoeken in het betrekken van burgers en 
dat vraagt soms extra inzet. 

Maar niet elke partner of opdrachtgever is even overtuigd van het belang om mensen in 
kwetsbare posities te betrekken of sommigen willen niet al te veel tijd verliezen. Avansa heeft 
als rol om de meerwaarde daarvan te schetsen en de partner daarin te steunen. 

Werken aan een inclusieve samenleving zit in ons DNA en maakt deel uit van onze missie. Het 
is onze ambitie om onze trajecten zo divers mogelijk te maken. 

 We stimuleren kritisch burgerschap (kritische rol) 
 
In onze trajecten willen we burgers stimuleren in het zoeken naar antwoorden op 
maatschappelijke kwesties. Zoeken naar “alternatieve antwoorden” is een proces van 
verbeelden en dromen. Dikwijls wordt het gangbare als de “norm” gezien en ziet men (nog) 
niet hoe het anders zou kunnen. 

In onze groepstrajecten willen we burgers laten nadenken over het “gangbare”, dit in vraag 
stellen, waarden en normen in vraag stellen en daarover de dialoog voeren. 

Wat betekent onze kritische rol in het streven naar meer maatschappelijke participatie? 

In onze participatietrajecten stimuleren en ondersteunen we deelnemers om vanuit een 
maatschappelijk urgent vraagstuk knelpunten of alternatieve antwoorden te formuleren. We 
stimuleren en ondersteunen hen om hierover in gesprek te gaan met betrokken partners, 
instanties of de bredere samenleving.  
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Als deelnemers niet in de positie zijn om daarover het woord te nemen, deinzen we er niet 
voor terug om dit zelf op te nemen in onze samenwerkingsverbanden, maar onze eerste 
betrachting is dat deelnemers zelf het woord voeren en we hen hierin steunen. 

Wat betekent onze kritische rol in het streven naar meer beleidsparticipatie? 

Binnen beleidsparticipatie stimuleren we burgers en beleidsmakers om huidige 
beleidsmaatregelen kritisch te bekijken. Zijn de maatregelen voldoende of zelfs bestaande om 
antwoorden te formuleren op maatschappelijke vraagstukken? Wat kan een overheid of 
organisatie meer of anders doen al dan niet samen met hun burgers? 

Vanuit onze kritische rol: 

• worden samen de kwesties bepaald 
• worden er samen antwoorden geformuleerd 
• wordt er samen een plan ontwikkeld 
• wordt hierover samen beslist (enkel bij meebeslissen) 

 

Als Avansa mengen we ons ook in het maatschappelijk debat. Samen met andere 
middenveldorganisaties willen we de dialoog voeren over een solidaire, duurzame, inclusieve 
en participatieve samenleving. 

 We ondersteunen burgers in de creatie van een solidaire en democratische samenleving 
(laboratoriumrol) 

 
We willen niet enkel kritisch kijken, maar willen ook samen met anderen alternatieven 
uitproberen en her-uitproberen. Niet als innoveren om te innoveren maar als structurele 
spelregelverandering die leidt tot een meer solidaire en duurzame samenleving. 

Wat betekent onze laboratoriumrol in het streven naar meer maatschappelijke participatie? 

We willen ook samen met anderen alternatieven uitproberen en her-uitproberen. We doen dit 
niet door zelf initiatieven op te zetten maar door burgers, vrijwilligersgroepen, 
burgerinitiatieven, organisaties, lokale besturen, … te ondersteunen in hun pionierswerk. Niet 
op projectniveau maar op maatschappelijk niveau. We delen onze/hun successen met de 
bredere samenleving. 

Wat betekent onze laboratoriumrol in het streven naar meer beleidsparticipatie? 

Klassieke, instrumentele antwoorden (zoals adviesraden, hoorzittingen, …) verliezen hun 
relevantie. Vaak zijn ze te statisch, beperkt tot een vaste kern van deelnemers, weinig 
innovatief in werkwijze, ... Er dient gezocht te worden naar nieuwe manieren om aan 
beleidsparticipatie te doen. Dit niet alleen om burgers opnieuw warm te maken om te 
participeren maar zeker ook om kwetsbare groepen te betrekken in het participatieproces. 

Onze laboratoriumrol bestaat erin om naar diverse nieuwe vormen van participatie te zoeken 
op maat van een superdiverse bevolking. 

b. De organisatie toont door werkingsgegevens aan hoe ze de drie sociaal-culturele 
rollen waarmaakt en geeft aan hoe ze in de toekomst verder wil inzetten op de 
realisatie van die rollen.  

We versterken ons verder als netwerkorganisatie (tabel p.76) en nemen ons civiel actorschap 
op. (SD 5) 

Hierin nemen we onze 3 rollen op: 

 Verder uitbouwen van netwerken zowel binnen onze projecten als op organisatieniveau 
(verbinden) 
 Experimenteren (laboratorium) 
 Maatschappelijke kwesties op de agenda zetten (politiseren) 
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In de tabel op pagina 74 zie je een overzicht van de rollen die we opnemen binnen onze 
projecten in 2021. 

Hier zie je dat we sterke verbinders zijn. In 97% nemen we een verbindende rol op. Dit komt 
omdat we onze projecten altijd in samenwerking opzetten en sterk inzetten op participatie.  

In 50% van de projecten zetten we ook in op de kritische rol. Nu zit die kritische rol vooral 
binnen onze samenwerking in de vorm van knelpunten benoemen in een rapport of 
eindverslag. In het publiek maken, ons mengen in het maatschappelijk debat, hebben we nog 
een weg te gaan. Binnen onze netwerkstrategie willen we ons ook meer engageren in 
bovenlokale netwerken om samen met partners kwesties op de agenda te zetten. 

In 25% van de projecten vervullen we de laboratoriumrol. Dit is niet zo ontzettend hoog voor 
een organisatie die wil bouwen een duurzame solidaire, inclusieve en democratische 
samenleving. 

We moeten meer durven experimenteren zowel met diverse manieren van participatie als met 
projecten. Experimenteren kost tijd, tijd die we onszelf soms niet gunnen. We mogen gerust 
een project wat langer vasthouden en meer tijd nemen voor de opportuniteiten die er liggen. 

 
4. De strategische en operationele doelstellingen. 

 
a. De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd en samenhangend 

geheel van strategische en operationele doelstellingen.  

De visitatie gaf ons 2 aanbevelingen, een daarvan was dat we ons strategische 
doelstellingenkader moesten herdenken.  
 

1. De commissie beveelt Vormingplus regio Antwerpen aan om het doelstellingenkader te 
herdenken door het meer concreet te maken aan de hand van heldere en meetbare 
criteria. Het doelstellingenkader moet een evenwichtig uitgewerkt geheel zijn. 

2. De commissie beveelt Vormingplus regio Antwerpen aan om keuzes te maken inzake 
de thema’s waar ze op wil inzetten. De organisatie moet een eigen visie ontwikkelen 
over wat ze wil bereiken in de regio, en vandaaruit gerichte keuzes maken. Dit wil niet 
zeggen dat er geen plaats is voor witruimte, integendeel. 
  

Om hieraan tegemoet te komen hebben we het doelstellingenkader herschreven vanuit de 
volgende overwegingen:  

• Er zijn geen nieuwe of andere beleidskeuzes gemaakt.  
• We willen de thema’s meer richting geven en aangeven wat we willen bereiken in onze 

regio.  
• Participatie blijft centraal binnen onze werking maar eerder als wijze waarop we onze 

projecten vormgeven, dus cocreatief.  
• We willen wel witruimte bewaren voor nieuwe dingen.  
• Onderscheid gemaakt tussen wat we intern moeten doen en wat we extern doen.  
• We hebben heel onze werking opnieuw opgenomen in het beleidsplan. 

Dit betekent dat:  
• We onze doelstellingen opnieuw thematisch opgemaakt hebben.  
• We de thema’s die we naar voor schuiven scherper gemaakt: wat willen we bereiken in 

onze regio?  
• We over vormingsaanbod een doelstelling(en) toegevoegd hebben.  
• We een aantal doelstellingen onder het zakelijke luik ondergebracht.  

  
5. De uitwerking van de vier sociaal-culturele functies. 

 
a. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de 4 functies en op de werkwijze(n) 

die de organisatie hanteert om de gekozen functies te realiseren.  



 
Avansa regio Antwerpen 55 

Om een impact gedreven organisatie te zijn werken we op projectniveau met een Theory of 
Change. Dit biedt een kader om scherp te krijgen welke verandering/resultaten je wil 
bewerkstelligen en welk strategieën je hiervoor moet opzetten. Die strategieën zijn de sociaal-
culturele functies. Het zijn die functies die richting geven aan de acties en activiteiten die je 
daarvoor opzet. 

Projecten moeten niet alle functies bevatten. We hanteren het weglatingsprincipe. Welke 
functie primeert, hang af van de resultaten die je wil behalen. Deze moet(en) vertaald worden 
in de acties en activiteiten.  
Bijvoorbeeld: als je zegt dat je de leerfunctie inzet, zal er een doelstelling zijn rond leren en zal 
je ook leeractiviteiten opzetten. 

In de tabel op pagina 74 kan je per project zien welke functies ingezet worden om de 
resultaten van het project te behalen. 

In 80% van de projecten zijn we bezig rond maatschappelijke beweging in de zin van: 

• meer mensen te betrekken, te stimuleren om te participeren, deel te nemen aan onze 
projecten. Dit zijn processen die we opzetten in het kader van onze werving. 

• deelnemers te stimuleren om antwoorden te formuleren en hierover in gesprek te 
gaan met betrokken partners, instanties, overheid of de bredere samenleving (publiek 
maken) 

• Deelnemers te stimuleren om, als vrijwilliger, een actieve rol op te nemen binnen 
werkingen, organisaties, lokaal beleid, … of alternatieve praktijken uit te proberen. 

 

Opvallend is dat er maar in 15% van de projecten de cultuurfunctie wordt ingezet. Op zich niet 
zo zeer verrassend omdat we cultuurfunctie zelden op zichzelf staat. Meestal wordt cultuur om 
iets anders te bereiken. 

Bijvoorbeeld: bij de CreaTracks hebben we met gedetineerden een podcast gemaakt om een 
aantal aspecten van detentie bespreekbaar te maken bij het gevangenispersoneel. Podcasts 
zijn een cultuurvorm. Maar hier staat dit in functie van iets publiek maken, van 
maatschappelijke beweging maken.  

We benoemen de functies die primeren in de projecten en dat is zelden de cultuurfunctie. 

b. De organisatie kan aangeven wat haar ambities met betrekking tot de vier functies 
zijn voor de toekomst. De visie op cultuur in relatie tot de missie van de 
organisatie en de verantwoording van de werkwijze van de organisatie om 
praktijken op te zetten die erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen 
en eraan deel te nemen. 

Maatschappelijke veranderingen ontstaan niet enkel door structurele spelregels te veranderen 
maar worden geschraagd door een verandering in handelen van burgers. 

Avansa regio Antwerpen zet processen op waarbij deelnemers worden uitgedaagd om kritisch 
stil te staan bij hun eigen denken en handelen, het denken en handelen van anderen, de 
maatschappelijke structuren. De cultuurfunctie zetten we vooral in bij het realiseren van die 
reflectie en om op zoek te gaan naar nieuwe, andere waarden, normen, gedragingen die een 
antwoord geven op maatschappelijke vraagstukken. De cultuurfunctie faciliteert hier de 
leerfunctie. 

We zetten de cultuurfunctie ook in om te zoeken naar verbinding (verbindende rol).  

Door gemeenschappelijkheden te benoemen kunnen we met openheid en respect kijken naar 
de verschillen. Cultuur zien we hier ook breed. Het kan gaan over traditionele culturele 
aspecten zoals rituelen, gewoonten, … maar ook ruimer zoals bijvoorbeeld opvoeding, 
rollenpatronen, … Hier staat de cultuurfunctie in functie van de gemeenschapsvormende 
functie.  
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We zien cultuur ook als middel, drager om (private) kwesties publiek te maken. Als taal tussen 
deelnemers, kansengroepen, verschillende gemeenschappen. Cultuur kan bewust ingezet 
worden als drager, omdat die soms krachtiger of geschikter is om een boodschap of 
ervaringen over te brengen. Of omdat het de verbeelding van de ontvanger aanspreekt of het 
publiek confronteert. De cultuurfunctie staat hier in functie van de maatschappelijke 
bewegingsfunctie. 

c. De visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie en een verantwoording 
van de werkwijze om leeromgevingen op te zetten.  

De samenleving verandert constant, snel en op allerlei levensgebieden. Mensen worden 
uitgedaagd om om te gaan met grote maatschappelijke veranderingen die invloed hebben op 
hun leven, groepen en gemeenschappen waartoe ze behoren. Leren gaat hier niet over leren 
over iets maar leren omgaan met in de werkelijkheid waarin we leven. Dit is wat wij het 
ervaringsleren noemen. 

We willen trajecten opzetten als leeromgeving waar burgers, groepen en gemeenschappen de 
kans krijgen om:  

• te leren participeren (verbindende rol) 
• kritisch stil te staan bij gangbare praktijken, bij vanzelfsprekend in eigen 

denken en handelen, en het denken en handelen van anderen, bij bestaande 
maatschappelijke structuren, ...en hiervan te leren, deelnemers hun 
perspectief te verrijken (kritische rol)  

• nieuwe alternatieve antwoorden uit te proberen en hiervan te leren 
(laboratoriumrol) 

 
d. De visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot de 

missie van de organisatie en een verantwoording van de werkwijze om processen 
te ondersteunen en te faciliteren die leiden tot het vormen van groepen en 
gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en gemeenschappen.  

Wij geloven in de kracht van mensen en groepen als ze zich verbinden. Dit is een belangrijk 
aspect in onze visie.  

Avansa regio Antwerpen zet in op processen die mensen samenbrengen, banden smeden met 
als doel elkaar te versterken en te ondersteunen in de zoektocht naar een meer solidaire, 
duurzame en inclusieve samenleving. 

 Bonding 
 
De gemeenschapsvormende functie zetten we vooral in bij het realiseren van 
groepsprocessen. Het gaat over duurzame relaties ontwikkelen die ook buiten of na het 
groepstraject blijven bestaat, over het versterken van een gemeenschap.  

Gemeenschapsvormende activiteiten opzetten is vooral belangrijk bij de ondersteuning van 
burgergroepen, -initiatieven en vrijwilligerswerkingen die na het project nog verder blijven 
bestaan, die na het groepstraject nog een verder engagement opnemen in de samenleving. 

Deze functie kan vorm krijgen binnen de verbindende rol die we opnemen waarbij we banden 
smeden in vrijwilligerswerkingen maar ook binnen de laboratoriumrol waar we groepen 
ondersteunen in hun pionierswerk. De onderlinge verbondenheid versterkt het engagement 
van burgers. 

 Bridging 
 
De gemeenschapsvormende functie gaat niet enkel over processen binnen 1 groep/netwerk 
(bonding) maar ook over groepen en netwerken heen (bridging). 

Dit zijn processen die we opzetten om:  
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• Meer mensen vanuit verschillende gemeenschappen, initiatieven, groepen actief te 
betrekken bij een maatschappelijke urgente vraagstukken. 

• Antwoorden op maatschappelijke urgente vraagstukken rijker te maken en meer op 
maat van een superdiverse samenleving 

Hier staat de gemeenschapsvormende functie (bridging) eerder in functie van de 
maatschappelijke bewegingsfunctie. 

e. De visie op engagement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken 
in relatie tot de missie van de organisatie en een verantwoording van de werkwijze 
om praktijken op te zetten waarin ruimte voor engagement en politisering wordt 
gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken.  

Maatschappelijke beweging maken, is in essentie mensen betrekken bij wat er leeft in hun 
omgeving. Ze worden gestimuleerd om zich te engageren en te participeren. Ze worden 
aangesproken op hun burgerschap. 

De maatschappelijke bewegingsfunctie zijn voor ons processen die we opzetten om: 

• meer mensen te betrekken, te stimuleren om te participeren, deel te nemen aan onze 
projecten. Dit zijn processen die we opzetten in het kader van onze werving. 

• deelnemers te stimuleren om antwoorden te formuleren en hierover in gesprek te 
gaan met betrokken partners, instanties, overheid of de bredere samenleving (publiek 
maken) 

• Deelnemers te stimuleren om, als vrijwilliger, een actieve rol op te nemen binnen 
werkingen, organisaties, lokaal beleid, … of alternatieve praktijken uit te proberen. 

 

6. De werking met een relevantie en uitstraling voor de betrokken regio, afgestemd op de 
culturele en maatschappelijke context van de regio en complementair aan de werking van 
andere spelers in de specifieke regio.  
 

a. In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie welke 
maatschappelijke ontwikkelingen specifiek relevant zijn voor de regio, 
verantwoordt ze en toont ze aan hoe ze in de werking daar specifiek op inspeelt en 
wat de resultaten zijn.  

Tijdens deze beleidsperiode zetten we in op 4 thema’s met ruimte om flexibel in te spelen op 
nieuwe urgente maatschappelijke thema’s in onze regio.  

 Sociaal rechtvaardig duurzaamheidsverhaal 
 Iedereen digitaal insluiten 
 Positief opgroeien in een verstedelijkte context 
 Gedeeld burgerschap in zijn verscheidenheid 

 
Zie projecten onder hoofdstuk inhoudelijke planning. 

 

b. De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio aan de hand van 
kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het 
effect van haar werking. 

In de tabel op pagina 71 zie je dat we met de projecten 632 burgers bereikt hebben in onze 
regio. In 2019 waren er dat 562. In 2021 werkten we aan 35 projecten, in 2019 aan 34 projecten.  

In 2021 gingen 15 projecten door in Antwerpen en 20 in de regio rond Antwerpen. Dit heeft 
sterk te maken met het Atmosfeermakers dat zich enkel in de gemeenten rond Antwerpen 
bevindt. (Zie tabel op pagina 72). In 2021 gingen 42% van de projecten in Antwerpen door en 
58% rond Antwerpen. In 2019 was dit respectievelijk 39% en 61%. 
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Er hebben 1327 mensen deelgenomen aan activiteiten van vormingsaanbod (p72). In 2019 
waren er 2274 deelnemers. Vormingsaanbod had in 2021 nog te kampen met strenge 
coronamaatregelen en partners wiens werking stillag. 
612 deelnemers kwamen uit Antwerpen (inclusief districten) en 715 uit de gemeenten rond 
Antwerpen. 
 
Bij het projectwerk zijn er 9 gemeenten in onze regio waar we het voorbije jaar niet actief zijn 
geweest. 

In 2021 kende vormingsaanbod geen deelnemers uit Brecht, Essen, Lint, Wuustwezel en 
Zandhoven. 

 

c. De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die complementair is aan 
de werking van andere spelers in de regio.  

In dit beleidsplan willen we meer focus leggen op netwerking. We hebben dan ook een 
netwerkstrategie bepaald die we dit beleidsplan zullen uitrollen. 

Netwerken doen we vanuit verschillende niveaus: 

 In de cluster waarvoor een collega het aanspreekpunt is. (We hebben onze regio 
opgedeeld in clusters, zie pagina 78. 

 Vanuit een binnengekomen vraag en tijdens projecten. 
 Vanuit afgeronde projecten. 
 In bovenlokale netwerken. 
 Tijdens studiedagen, trefmomenten, netwerkmomenten in onze regio. 
 We zetten eigen netwerkactiviteiten op. 

 

Om het netwerken wat behapbaar en overzichtelijker te maken, wordt een duo/trio/kwintet 
het aanspreekpunt van een cluster waar zij een netwerk uitbouwen. Zij worden het gezicht van 
Avansa voor die cluster. 

Dit betekent dat zij: 

 Een overzicht hebben van de lokale overlegstructuren in die gemeenten en Avansa daar 
eventueel gaat voorstellen. 

 Een overzicht maken van de sleutelfiguren en deze contacten warm houden. 
 Zicht hebben op sociaal-culturele organisaties, zelforganisaties, vrijwilligerswerkingen,… 
 Avansa gaan voorstellen aan nieuwe sleutelfiguren binnen organisaties, verenigingen, …  
 Aanwezig zijn op momenten zoals de opening van een nieuw buurthuis, 10 jaar Huis van 

het Kind, … 
 Ze de contacten en organisaties verzamelen en dit in onze databank steken met het 

thema erbij waarrond de contactpersoon of de organisatie bezig is. 
 

7. Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.  
 

a. De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de organisatie wordt 
gesubsidieerd, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk zal afspelen binnen de vrije tijd 
van volwassenen, gestaafd aan de hand van kerngegevens en cijfers over de 
financiën, het personeel en de werking’.  

Van de 34 projecten die nu gepland zijn, zijn er 3 die zich ook richten naar professionals. Dit 
kan teruggevonden in de projectenbundel. 

b. Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd zal 
afspelen, omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie. 
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Om impact te vergroten is het soms noodzakelijk om je ook te richten naar professionals 
telkens in functie van de doelstellingen van het project en de resultaten die je wilt behalen. 

 Participatie van vrouwen met een migratie-achtergrond: 
1 van de aspecten is dat de methodieken van professionele organisaties en 
vrijwilligersverenigingen worden geëvalueerd. Voor dit project zijn we een 
samenwerkingsverband aangegaan met het HIVA. Zij nemen het luik van de 
professionele organisaties en vrijwilligersverenigingen op terwijl Avansa de 
participatiedrempels en hefbomen met de vrouwen zelf in kaart brengt. 

 
 Dialoogproject:  

DIALOOG wil bijdragen tot een maatschappelijk draagvlak voor een herstelgerichte 
samenleving. Om dit maatschappelijke draagvlag zo groot mogelijk te maken zijn niet 
alleen burgers de doelgroep maar ook professionals uit de detentiecontext, hulp- en 
dienstverlening zoals bemiddelaars en justitieel welzijnswerk, advocatuur, … 

 
 Digiburger:  

Vanuit onze visie op e-inclusie willen we niet alleen digitale leerkansen aanbieden in 
organisaties maar ook toewerken naar een e-inclusiebeleid op organisatieniveau. Dit wil 
zeggen dat we ook moeten werken met de professionals die in de organisatie werken. 

 
8. De werking naar het brede publiek en de keuzes daarin naar gemeenschappen, 

doelgroepen en kansengroepen 
 

a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en de keuzes die 
ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of 
kansengroepen. 

We streven naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving voor alle 
meerderjarige inwoners in onze regio.  

We kiezen ervoor om te werken met gemixte groepen waaraan zowel laag- en 
hooggeschoolden, witte en gekleurde, oude en jonge mensen deelnemen. Door deze inclusieve 
manier van werken worden mensen niet aangesproken op slechts 1 kenmerk maar op wat ze 
mogelijks gemeenschappelijk hebben. Door de diversiteit aan perspectieven kan men samen 
ook een breder gedragen, gedeelde beslissing nemen. Avansa heeft als rol die verbindingen op 
te zoeken.  

Een categoriale aanpak is legitiem als het gericht is op het tegengaan van achterstelling en 
uitsluiting. Verschillen in positie en macht kunnen een categoriale benadering als eerste stap 
noodzakelijk maken.  

De graad van participatie is bij diverse groepen niet even groot. Vooral de stem van burgers in 
een kwetsbare positie komt niet of weinig aan bod.  

Binnen de thema’s die we naar voor schuiven hebben we doelstellingen en indicatoren 
geformuleerd die gericht zijn op burgers in een maatschappelijke context. 

OD 1.4: Burgers met een kwetsbare context participeren aan projecten die inzetten op 
duurzame transitie.  

OD 2.1 We bieden digitale leerkansen aan binnen organisaties die werken met burgers in een 
maatschappelijk kwetsbare context met het oog op een e-inclusiebeleid te ontwikkelen.  

OD 4.3: We ontwikkelen diverse participatie-methodieken voor een superdiverse samenleving  

b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar 
beleid en aanpak om sociaal-culturele participatie van iedereen, met specifieke 
aandacht voor kansengroepen, in de regio na te streven, de resultaten die ze 
bereikte en hoe ze dat beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt. 
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In de tabel (pagina 71) over deelnemers projectwerk krijgen we een indicatie van het profiel 
van de deelnemers: 

Hierin zien we dat 26% van het bereikte publiek kansarm is en 42% met een etnisch culturele 
achtergrond. Op gebied van kansarm publiek scoren we minder hoog dan vooropgesteld. We 
beslisten daarom in 2022 te starten met het verhogen van onze expertise in het bereiken en 
werken met burgers met een maatschappelijke kwetsbare context. 

We zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat sociaal-cultureel potentieel onder de radar zit. 
Werkingen die we niet kennen of ongekende partners/burgers met goesting om projecten te 
ontwikkelen. Initiatieven waar we als gesubsidieerde organisatie een grote meerwaarde 
kunnen maken. In het najaar van 2022 willen we in stad Antwerpen op zoek gaan naar deze 
“onzichtbare” partners. 

c. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar 
publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen.  

Avansa zet in op 3 strategieën om haar publiek te bereiken. 

 Werken via partners of sleutelfiguren 
Vaak hebben partners of sleutelfiguren een hechtere band met potentiële deelnemers 
of hebben zij beter zicht op andere organisaties die kwetsbare burgers kunnen 
toeleiden. Ze hebben dikwijls ook kennis van gevoeligheden van de mensen waarmee ze 
contact hebben. 
Maar niet elke partner of opdrachtgever is even overtuigd van het belang om mensen in 
kwetsbare posities te betrekken of sommigen willen niet al te veel tijd verliezen. 
Avansa heeft als rol om de partner te overtuigen en dat is niet altijd een 
vanzelfsprekendheid.  

 
 Zelf wervingsactie opzetten 

Bij projecten waar de partner niet de toeleider is, is het werven van deelnemers niet 
altijd even evident. Zeker in een gemeente waarin we nog weinig werking hebben 
ontplooid. Een van de aspecten die belangrijk zijn in het werken met kwetsbare groepen 
is de opbouw van een vertrouwensband. Dit vergt tijd. Om zelf mensen in kwetsbare 
posities te werven organiseren medewerkers de volgende activiteiten. 
• Flyeren 
• Mensen gericht aanspreken 
• Huisbezoeken doen 
• Posters ophangen 
• Voortraject organiseren 

 
 Outreachend werken 

Een van onze basisprincipes in wie wij zijn is “Avansa als mobiele werkplaats”. We 
ontwikkelen onze praktijken daar waar (kwetsbare) burgers wonen/vertoeven, en waar 
maatschappelijke kwesties zich stellen. 
We kunnen hier echter nog in groeien. We zijn daarom intern een kenniskring gestart die 
de expertise zal verzamelen over het werken met kwetsbare groepen. Dit gaat over: 
• Bereik  
• Competenties en vaardigheden 
• Basishouding  

 
9.  De plaats van vrijwilligers in de organisatie en hoe ze betrokken en ondersteund worden. 

  
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief zullen 

opnemen in de organisatie of de regio-werking.  

Ondersteunen van maatschappelijk engagement is een van onze kernactiviteiten. In tal van 
praktijken engageren burgers zich, bij participatietrajecten, in burgerinitiatieven, wijkcomités, 
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… Dat wordt vaak niet als vrijwilligerswerk benoemd. Avansa hanteert wel deze brede 
interpretatie van vrijwilligerswerk. 

We werken samen met die burgerinitiatieven én we zetten vrijwilligerswerkingen op binnen 
werkverbanden met overheden, instanties en organisaties. We ondersteunen binnen onze 
projecten wel vrijwillige inzet maar hebben binnen onze projecten geen eigen vrijwilligers. 

We doen via Oppepper een aanbod aan overheden, organisaties en groepen waarin we aan 
verminderde prijzen workshops van externe beroepskrachten aanbieden. Zo kunnen ze hun 
vrijwilligerswerkingen versterken. De komende jaren willen we dit aanbod ook aanbieden aan 
burgerinitiatieven. 

b. De organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers 
en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de 
organisatie zal vormgeven.  

Avansa werkt enkel met bestuursvrijwilligers die de strategische lijnen van de organisatie 
uitzetten. 

ZAKELIJK BELEID 

10. Het geïntegreerd zakelijk kwaliteitsbeleid 
 

a. De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan welke 
verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen. 

 
Het professioneel zakelijk beleid is afgestemd op het voortdurend verbeteren van onze 
dienstverlening. Avansa wil een lerende, horizontale organisatie zijn die werkt met 
zelforganiserende teams. Deze teams richten zich op groepen die vanuit de groepswerking 
participatietrajecten opzetten richting een duurzame, inclusieve, solidaire samenleving. 
Om deze focus te behouden kan het team rekenen op ondersteuning vanuit de organisatie. We 
gaan uit van de kracht en het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van 
medewerkers. 
 
In 2020 ontwikkelde we een organisatiekader waarin medewerkers voldoende houvast en 
richting vinden om zich te ontplooien in de job, gesteund door het thuisteam, management. 
We rekenen op de kracht en het probleemoplossend vermogen en ondernemerschap van 
medewerkers om zich verder te ontplooien. 
 
Midden 2021 wordt de organisatiestructuur geëvalueerd. Het blijkt dat de structuur voldoende 
ruimte biedt om de missie, visie en beleidsplan van de organisatie op een kwalitatieve manier 
uit te voeren.  
De organisatie hecht veel belang aan het versterken van competenties: 

o zelfontwikkeling, 
o samenwerking, 
o verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid 
o de functiecompetenties op maat van de job. 

Jaarlijks vindt een functioneringsgesprek plaats, medewerkers benoemen groeimogelijkheden 
en formuleren acties. Alle medewerkers zetten jaarlijks concreet in op zelfontwikkeling. 
 
Het voorbije jaar werden zestal aantal gezamenlijke leermomenten georganiseerd. In 2022 
voorzien we een gelijkaardig aantal momenten. (visietraject burgerinitiatieven, opmaak 
huisplan in kader van een e-inclusiebeleid en een diversiteitstraject). 

Onze middelen willen we maximaal inzetten op onze kerntaken. De overhead wordt ingeperkt. 
Dit maakt dat het ondersteuningsteam sterk op mekaar is aangewezen om het werk gedaan te 
krijgen en/of beroep doet op externe diensten voor back-ups.  
De voorbije jaren was het omwille van de coronapandemie, die sinds maart 2020 het sociaal-
cultureel werk gijzelt, moeilijk werken. Samen met het moeizame voorjaar omwille van het 
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negatieve preadvies, zorgde het voormeer personeelsbewegingen in onze organisatie.  
 
We nemen ons voor om in 2022 het medewerkersteam verder uit te breiden op de kerntaken, 
met 3,5 VTE, ook in het licht van het vertrek van 2 sociaal-cultureel medewerkers die met 
pensioen gaan, (1,8 VTE.) 
Uitzonderlijk worden er bijkomende aanwervingen gedaan op de ondersteunende diensten 
met 1 VTE, die zich deels verdiept in het strategisch communicatiewerk en deels ingezet wordt 
op allround ondersteuning. Die inspeelt op noden. De aanwervingen zijn voorzien in het 
voorjaar. 
Deze uitbreiding zorgt er ook voor dat er meer ruimte komt om meer in te zetten op 
zelfontwikkeling, die nodig is om de vakbekwaamheid verder te versterken. 

 
b. De organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en geeft aan welke 

verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen.  

Het kwaliteitsbeleid zit verweven in hele de werking van de organisatie. In het zakelijk beleid 
wordt dit voornamelijk onder het thema ’kwaliteitsbeleid’ met de verschillende acties 
beschreven. Zie zakelijke planning 

c. De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen 
maatregelen in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten 
ervan. 

Jaarlijks worden begrotingen opgemaakt, op projectniveau, personeelsbegroting en op niveau 
van de hele organisatie. Hierin wordt de opgemaakte jaarplanning vertaalt in cijfers. Deze 
wordt bijgestuurd aan de hand van het financiële verslag. We blijven inzetten op de opmaak 
van plannen en begroting.  

d. De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een prognose van 
de evolutie van haar financiële situatie voor de komende beleidsperiode. 

De organisatie gaat zorgzaam om met de middelen die zijn toegekend. De kosten en inkomsten 
worden per kwartaal opgevolgd door het Bestuur. Ook jaarlijks wordt er aandacht besteed aan 
de inzet van middelen en aan de inkomsten. We stellen ook hier erg positieve resultaten vast. 
Het geplande meerjarenplan wordt uitgevoerd maar krijgt anders dan verwacht positieve 
resultaten. De reden van deze positieve resultaten zijn gekend en divers. Er wordt structureel 
onderzocht hoe middelen beter ingezet worden in de regio conform de missie en opdracht van 
de organisatie. Een actieplan volgt. 

11. De toepassing van principes van goed bestuur 
 

a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in 
haar bestuur organiseert. 

Het bestuursorgaan komt regelmatig samen en streeft in haar overleg naar een open 
vergadercultuur en een transparante werking. Vergaderingen en werkgroepen worden goed 
voorbereid, besluiten worden in de verslagen opgenomen en worden kort na het overleg 
bezorgd. In de zelfevaluatie van 2020 zijn er acties geformuleerd om de werking te verbeteren. 
Eenzelfde vergaderwijze is er ook van toepassing voor de Algemene Vergadering. Door 
regelmatig ook medewerkers uit te nodigen zowel op bestuursvergaderingen als op 
bijeenkomsten van de Algemene Vergadering geeft blijk van deze transparantie. 

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

Het Bestuur heeft de ambitie om tegen het einde van de beleidsperiode het aantal leden van 
de Algemene Vergadering te verdubbelen en het bestuursorgaan hiermee te versterken.  
In de aangepaste statuten en het recent goedgekeurde intern reglement zijn de rollen en 
bevoegdheden duidelijk benoemd. Het Bestuur zet acties op om nieuwe bestuurders en leden 
Algemene Vergadering aan trekken. Zie zakelijke planning. 
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c. Het Bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrekt in 
strategische beslissingen 

Alle medewerkers zijn betrokken bij de beleidsvoering vanuit hun functie op operationeel 
niveau en strategisch/tactisch niveau. Het Bestuur fungeert als een kritisch klankbord op basis 
van missie en doelen op strategisch niveau. Externe stakeholders zijn nog te weinig betrokken 
bij strategische beleidsvoering. Hier wordt evenwel een actie opgezet in 2022 

d. De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de 
organisatie toepast, waar ze eventueel verder wil in groeien en welke 
initiatieven ze daartoe nam of zal nemen.  

Het Bestuur maakte in 2020 een zelfevaluatie en voert systematisch de overeengekomen acties 
uit (zie actieplan Bestuur). Dit jaar wordt de werking opnieuw onder de loep genomen. 
Afspraken hierover worden einde juni gemaakt. 

12. De afstemming tussen het inhoudelijke en zakelijke luik van het beleidsplan  
 

a. De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal 
inzetten ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen. 

We kiezen er als organisatie voor om onze middelen maximaal in te zetten op onze kerntaken 
en perken de ondersteunende taken in. Dit was het voornemen in 2021. 
De coronapandemie zorgde voor vertraging in de aanwerving van bijkomende medewerkers. 
Einde 2021 stelden we vast dat het medewerkers gelijk blijft, en het aantal VTE gedaald is. Zie 
tabel p 79. 
 
In 2022 is er de ambitie om het huidige team stabiel te houden en verder te versterken met 4,5 
VTE, waarvan 1 VTE ingezet wordt op de ondersteunende diensten. (Zie ook ‘middelen vooral 
naar mensen’.) 
 
In 2021 wordt er voor de kerntaken afgesproken dat: 

o 70% van de werktijd ingezet wordt op projectwerk inclusief 5 voor 
projectcommunicatie. 

o 15 % van de werktijd werd besteed aan netwerking en 
o 15% eigen tijd (administratie, interne vergadertijd, zelfontwikkeling). 

 
Omdat zelfontwikkeling van belang is om goed te kunnen functioneren in een organisatie met 
zelforganisatie wordt de werktijd in 2022 iets anders opgevat.  
Er wordt meer ingezet op eigen tijd: 

o 70% project+communicatie 
o 20% eigen tijd 
o 10% aan netwerking  

 
Een werkinstrument is opgemaakt zodat medewerkers zelf hun tijd beter kunnen beheren. 
Gelijktijdig wordt er ingezet op communicatiestrategieën en middelen die de positie van de 
organisatie versterken in de regio. 
Ook het verbeteren van de werkomgeving en vergaderfaciliteiten staan op de planning. 
Een bestuurswerkgroep onderzoekt hoe middelen beter ingezet kunnen worden in de regio. 
 

b. De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar inhoudelijke en 
zakelijke plan opvolgt, evalueert en eventueel bijstuurt.  

Avansa betrekt al haar medewerkers bij de opmaak van de planning en verslaggeving van de 
werking. 
De projectwerking wordt 3 keer per jaar opgevolgd in de monitoringsgesprekken, zowel op vlak 
van samenwerking als op financieel niveau. Het vormingsaanbod en het ondersteuningsteam 
wordt 1 tot 2 keer opgevolgd. In 2022 wordt de monitoring aangepast, gezien het nieuwe 
doelstellingenkader.  
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Organisatiebreed zijn er jaarlijks minimum 4 dagen gepland om de werking te evalueren en bij 
te sturen. 
 
Vanuit de monitoring wordt de voortgang op strategisch niveau opgevolgd. Dit wordt 
opgenomen in het jaarlijks voortgangsrapport. Leerpunten worden geformuleerd en vertaald 
naar acties in het lopende jaar. 
Het jaarplan/voortgangsrapport wordt voorgelegd en besproken op de Algemene Vergadering. 
Bijsturingen vinden een vertaling in het lopende jaarplan. Deze worden vertaald in 
begrotingen. Kosten en inkomsten worden bevestigd in het financiële verslag. 
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Avansa in cijfers 
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Samenwerkingsverbanden 
 

 
Overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal) 
 

Antwerpen 
Wuustwezel 
Hemiksem 
Kontich 
Brasschaat 
Provincie Antwerpen 
Agentschap Integratie en Inburgering 
Boechout 
Kapellen 
Mortsel 
Schelle 
Schilde 
Ranst 
Rumst 
Lint 
Essen 
Boom 
Zandhoven 
Niel 
Atlas Antwerpen   

  

Verbindende  
rol 

Kritische  
rol 

Laboratorium-  
rol 

Gemeenschaps- 
vormende functie 

Cultuurfunctie 

Leerfunctie 

Maatschappelijke 
bewegingsfunctie 
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Middenveldorganisaties 
 

LOGO 
SAAMO 
Avansa Midden en Zuid West-Vlaanderen 
Filet Divers vzw 
Safe Space vzw 
Blenders vzw 
Mobiel 21 
Internationaal Comité 
De Rode Antraciet 
Domo Voorkempen 
Vlotter vzw 
Klimaat Contact vzw 
CAW Antwerpen 
Jes vzw 
Femma 
Actieve Interculturele Federatie   

 
Huisvestingsactoren 
 
De Ideale Woning 
De Voorkempen 
VMSW 
 
Maatschappelijke voorzieningen 
 
Opvangcentrum Rode Kruis 
Gevangenis Antwerpen 
 
Vrijwilligersorganisaties 
 
Booms Welkom 
De Kar vzw 
De Schakel vzw 
Studijobos vzw 
GAMS 
Human Welfare Organisation 
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