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Voor u ligt ons nieuw beleidsplan.  
Het verwoordt de ambities die we hebben voor de periode 2016 - 2020.  
Ondanks de vele investeringen de afgelopen jaren is het werk nog niet af.  
Dat is ook logisch, want onze sector is voortdurend in beweging.  
Er werd veel energie gestoken in het maken van een realistisch gedragen beleidsplan met als doel dit 
ook effectief uit te voeren. 
 
Dit beleidsplan werd opgemaakt door vrijwilligers en professionelen. Het proces werd 
begeleid door een planningsteam. 
In het planningsproces stond de inbreng van diverse regionale en lokale actoren centraal. 
Op deze manier wilden we voldoende draagkracht voor het plan verwerven. Naast de 
reguliere overlegmomenten met alle actoren werden ook interviews gevoerd en ronde tafelgesprekken 
georganiseerd. Daarnaast werd het planningsproces gestuurd door een grondige analyse van de 
informatie verzameld in onderzoeken en trendrapporten. 
Op een klankbordgroep met regionale, provinciale, nationale medewerkers en vrijwilligers werden de 
grote lijnen van het plan besproken. Tenslotte werd er een meetplan en tijdslijn gemaakt voor de 
permanente opvolging. 
Het beleidsplan werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 22 september 2015. 

 

Ik beëindig mijn voorwoord met een speciaal dankjewel aan alle personen die een bijdrage leverden aan 

de opmaak van dit beleidsplan. 

 

Corry Maes 
Nationaal verantwoordelijke S-Plus vzw 
30 september 2015 
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 1. MISSIE EN VISIE 
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1.1  Missie 

S-Plus is een socialistische vereniging die zich inzet voor plussers met pit vanaf 60 jaar. We 

richten ons hiervoor op twee pijlers, het aanbieden van een ruim vrijetijdsaanbod en 

belangenbehartiging.  Deze pijlers worden behoeftegestuurd ontwikkeld. Bij het verder 

ontwikkelen van deze pijlers focussen we ons op de thema’s gezondheid en een toegankelijke 

gezondheidszorg.  

Onze eerste pijler, het vrijetijdsaanbod,  is laagdrempelig, betaalbaar en inclusief. Zowel 

nationaal, provinciaal als lokaal wordt een aantrekkelijk en innovatief aanbod ontwikkeld 

voor actieve én zorgbehoevende plussers.  

Binnen de tweede pijler verdedigen we actief de belangen van alle plussers op de 

verschillende beleidsniveaus. We stimuleren en ondersteunen vrijwilligers om actief 

mandaten op te nemen op de verschillende beleidsniveaus.  

Ons uiteindelijk doel is plussers verenigen, informeren en sensibiliseren, en empoweren zodat 

ze zelf en met onze steun hun plaats kunnen opeisen binnen onze samenleving.  

Solidariteit vormt de kernwaarde van de S-Pluswerking.  We steunen hierbij op progressieve, 

en sociale waarden zoals gelijke kansen, respect, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en 

democratie.  Om dit alles te verwezenlijken doen we een beroep op een netwerk van sociale 

partners en samenwerkingsverbanden, zoals de Vlaamse overheid en de Socialistische 

Mutualiteiten.  

1.2  Visie 

Samen met zijn vrijwilligers en afdelingen verbetert S-Plus de levenskwaliteit van alle 

generaties plussers . We ondersteunen  hen om  gezond, actief en betrokken te blijven in alle 

fases van hun leven.  

S-Plus staat open voor alle plussers maar onze werking begint vanaf 60 jaar. We leggen hierbij 

de nadruk op gezondheid in de breedste zin van het woord.  

Een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, een inclusief vrijetijdsaanbod  en een 

sterke belangenverdediging dragen bij tot een betere levenskwaliteit van alle plussers. 

S-Plus is een vereniging  waar alle plussers zich thuis voelen.   

Om dit te bereiken ontwikkelen en ondersteunen we nieuwe vormen van verenigen en spelen 

we in op de veranderende behoeften van onze doelgroep.  

Nieuwe samenwerkingen met gemeenten, zorgpartners, sportfederaties en partners van over 

de grenzen zijn nodig om de grote uitdagingen zoals, dementie, ontlasting van mantelzorgers, 

eenzaamheid, diversiteit op een intensere manier aan te pakken en tot nieuwe inzichten te 

komen. Zo vergroot S-Plus zijn slagkracht. 
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S-Plus heeft een  vooruitziend bestuur en onderscheidt zich door moeilijke maatschappelijke 

thema’s niet uit de weg te gaan. 
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 2. ORGANISATIEPROFIEL 
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2.1  Tijdslijn 

Zie bijlage 1 

2.2  Huidige werking 

S-Plus is de seniorenvereniging van de Socialistische Mutualiteiten. S-Plus richt zich tot 

“plussers met pit”, waarmee we in de eerste plaats doelen op alle zestigplussers die zich 

aangesproken voelen. Maar uiteraard is iedereen welkom in onze vereniging. 

Als socio-culturele vereniging organiseert S-Plus culturele, educatieve, 

gemeenschapsvormende en maatschappelijk activerende activiteiten. S-Plus kent een diverse 

werking, eigen aan een divers doelpubliek. 

S-Plus is sterk lokaal verankerd. Met 313 afdelingen (S-Pluspunten) en 115 groepen (S-

Plusgroepen) is de vereniging vertegenwoordigd in vijf Vlaamse provincies en Brussel. Elke 

provincie heeft zijn eigen S-Plussecretariaat. De landelijke koepel is in Brussel gevestigd.  

De afdelingen zijn de kern van onze werking. Zij organiseren activiteiten op lokaal vlak, 

zorgen dat leden elkaar kunnen ontmoeten in een aangename omgeving zonder zich ver te 

moeten verplaatsen. Onze afdelingen worden geleid door vrijwilligers. S-Plus heeft 1731 

bestuursvrijwilligers en 414 taakvrijwilligers.  

S-Plus organiseert culturele activiteiten op de drie niveaus. Landelijk organiseren we een 

Nieuwjaarsconcert en vormings- en studiedagen. Op provinciaal en lokaal niveau worden er 

verschillende daguitstappen georganiseerd.  

In het kader van actief ouder worden is preventieve gezondheidszorg  voor S-Plus erg 

belangrijk. Daarom informeert en sensibiliseert S-Plus haar leden via het ledenblad, de 

website en de nieuwsbrief over actuele gezondheidsthema’s. S-Plus organiseert 

infomomenten met betrekking tot gezondheid en stelt educatieve pakketten ter beschikking 

aan de afdelingen. De pakketten worden gebracht door educatieve medewerkers en 

vrijwilligers. 

Voor plussers met reiskriebels organiseert S-Plus binnen- en buitenlandse reizen. Het zijn 

reizen met een extraatje die niet via een “gewoon” reisbureau te boeken zijn: we streven 

naar geen singletoeslag, uitstappen op maat van de plusser, eigen reisbegeleiding en de 

aanwezigheid van een dokter. Binnenlandse reizen worden provinciaal georganiseerd, terwijl 

buitenlandse reizen vooral landelijk worden georganiseerd. 

Onze plussers hebben een stem, en we zien het als onze taak om die te versterken. S-Plus 

heeft beleidsvrijwilligers in ouderen- en cultuurraden op lokaal, regionaal en provinciaal 

niveau. Op Vlaams niveau is S-Plus sterk vertegenwoordigd in de Vlaamse Ouderenraad. En 

ook in de Federale Adviesraad voor Ouderen zitten onze plussers. Op Europees niveau is S-Plus 

vertegenwoordigd in ESO, AGE en PES. 

S-Plus heeft een beleidswerkgroep van ouderen die minimaal zes keer per jaar samenkomt. 

Doel is vorming van ouderen rond actuele/nieuwe ouderenthema’s, opvolging van belangrijke 
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dossiers, standpunten/adviezen van S-Plus voorbereiden en kennisdeling en informatie 

uitwisseling tussen onze beleidsvrijwilligers.  

Een deel van onze leden zijn broze ouderen: bewoners van woon- en zorgcentra, personen 

met dementie en hun mantelzorger, personen met chronische ziekte of handicap. Ook voor 

deze plussers is S-Plus er. Leescontacten, hartenwens of het jukeboxproject, het is maar een 

greep uit ons aanbod voor bewoners van woon- en zorgcentra. Voelschorten voor personen 

met dementie en Yesterday Radio Retro zijn onze twee nieuwe projecten. 

Samenwerkingen zijn onontbeerlijk voor een socio-culturele vereniging. Uit de 

stakeholdersanalyse die later in dit beleidsplan besproken wordt, leerden we dat S-Plus een 

gewaardeerde samenwerkingspartner is. We werken samen met tal van organisaties en 

verenigingen. Met sommigen hebben we een langdurige samenwerking, andere zijn eerder 

projectgebonden.  

 

S-Plus heeft een eigen ledenblad dat vier maal per jaar verschijnt, een website www.s-

plusvzw.be, een digitale nieuwsbrief (tweemaandelijks), provinciale facebookpagina’s en een 

Twitteraccount. Via deze kanalen maken we S-Plus en haar activiteiten en standpunten 

bekend. 

Het organogram is toegevoegd op de volgende pagina.  

2.3  Goedkeuring beleidsplan 

Het beleidsplan werd goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 22 september 2015.  
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LANDELIJK SECRETARIAAT
(13 medewerkers)

ANTWERPEN
(5 medewerkers)

LIMBURG
(3 medewerkers)

OOST-
VLAANDEREN

(11 medewerkers)

WEST-
VLAANDEREN

(7 medewerkers)

VLAAMS BRABANT
(5 medewerkers)

1. Antwerpen
2. Mechelen
3. Turnhout
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1. Aalst-
Oudenaarde
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3. Dendermonde-
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2. Halle-Vilvoorde
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97 afd. en groepen 37 afd. en groepen
116 afd. en 

groepen
106 afd. en 

groepen
72 afd. en groepen

Leden/vrijwilligers Leden/vrijwilligers Leden/vrijwilligers Leden/vrijwilligers Leden/vrijwilligers

- Algemene Vergadering
- Raad van Bestuur
- Beleidswerkgroep
- Federale Adviesraad voor   
   ouderen
- Vlaamse Ouderenraad
- Provinciale Ouderenraden
- Lokale Ouderenraden
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S-Plus vzw heeft het volledig beleidsplanningsproces, d.w.z. de 7 fases1, gevolgd. Dit 

betekent dat het planningsteam onder begeleiding het volledige proces uitvoert en daar ook 

voor gemandateerd werd door de Raad van Bestuur. De filosofie achter het instrument is dat 

alle beleidsuitdagingen en bijgevolg ook de beleidsopties en doelstellingen steunen op feiten. 

Het gehele beleidsplan is daardoor zeer logisch opgesteld en ook realistisch. 

3.1 Fase 1: samenstelling, opdracht en mandatering van het planningsteam. 

Het planningsteam werd zeer divers samengesteld. Het planningsteam kreeg een mandaat om 

het beleidsplan uit te schrijven van de Raad van Bestuur. Meteen werd ook de beslissing 

genomen om de medewerkers en de Raad van Bestuur continu te informeren over de stand 

van zaken van het beleidsproces.  

Het planningsteam bestond uit volgende leden: 

· Corry Maes, nationaal verantwoordelijke 

· Irene Van Humbeeck, adjunct nationaal verantwoordelijke 

· Sarah Van Humbeeck, administratief coördinator 

· Gertie Brouwers, stafmedewerker 

· Nathalie Daems, stafmedewerker 

· Steven Vanden Broucke, stafmedewerker 

· Liliana Nikolova, stafmedewerker 

· Conny Guldentops, stafmedewerker 

· Karina Moerenhout, administratief medewerker 

· Peggy Demoor, provinciaal verantwoordelijke S-Plus Oost-Vlaanderen 

· Dirk Laruweere, provinciaal verantwoordelijke S-Plus West-Vlaanderen 

· Daria Vervaet, provinciaal verantwoordelijke S-Plus Antwerpen 

· Tim Gibney, provinciaal verantwoordelijke S-Plus Limburg 

· Johan Saenen, S-Plusverantwoordelijke regio Leuven 

· Alfonso De Keyser, vrijwilliger afdeling Dendermonde 

· Omer Hellemans, vrijwilliger, voorzitter S-Plus West-Vlaanderen 

· Jan Van Hout, vrijwilliger afdeling Borgerhout 

· Bart Bottu, vrijwilliger afdeling Landen-Centrum 

 

3.2 Fase 2: Missie 

Het planningsteam klaarde de missie uit. Uit de missie blijkt wie S-Plus vzw is, wat we doen, 

hoe, voor wie en wat de belangrijkste waarden van de vereniging zijn. (zie 1. Missie en visie 

op pagina 9-10). 

 

 

                                                           
1
A.Dewaele,’ Q-Box’ ,Vocvo, Politeia, Brussel, 2010. 
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 4. GEGEVENS-
VERZAMELING 

  



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  19 
 

4.1  Fase 3: Gegevensverzameling 

De gegevensverzameling is de moeder van alle fasen. Dit is bijna letterlijk zo, alle verdere 

opties, doelstellingen en beslissingen worden  immers gegenereerd uit deze gegevens. S-Plus 

vzw heeft dan ook beslist om veel aandacht en energie te besteden aan deze fase. Er werden 

nogal wat belanghebbenden bevraagd en de vereniging opteerde ook voor een zelfevaluatie 

als interne analyse. Dit genereerde uiteraard een massa gegevens.  

In fase 3 werden 4 wegen bewandeld. 

1.  De eerste weg geeft een beschrijving van de organisatie zoals ze in het verleden was 

en nu geworden is. Deze weg wordt ‘het profiel van de organisatie’ genoemd. Hier werd 

zeker ook aandacht gegeven aan de lopende werking, want S-Plus heeft al een lange werking 

achter de rug. Het is ook belangrijk dat in deze fase rekening wordt gehouden met de 

geschiedenis van de organisatie en de huidige situatie. Hier werd ook veel aandacht besteed 

aan de evaluatie van het oud beleidsplan en de analyse van het verslag van de 

visitatiecommissie. (Zie 2. Organisatieprofiel, bijlage 1 tijdslijn, bijlage 2 evaluatie van het 

beleidsplan 2011-2015 en bijlage 3 visitatieverslag) 

2.  Een tweede weg leidt naar een bevraging van de belanghebbenden. 

Belanghebbenden zijn al die mensen die met de organisatie iets te maken hebben. Interne 

belanghebbenden zijn bv. personeelsleden en vrijwillige medewerkers. Externe 

belanghebbenden zijn bv. de overheid of de klanten (deelnemers, cursisten …). We hebben 

ervoor gekozen om niet ‘Jan en alleman’ te bevragen, maar wel diegenen die de organisatie 

belangrijk acht of die een grote invloed op de organisatie uitoefenen. 

· Er werden 74 belanghebbenden bevraagd via een online enquête. 66 personen zijn 

gestart met invullen, 33 hebben de enquête volledig ingevuld. (= stakeholdersanalyse) 

· Er werden ongeveer 75 interne stakeholders bevraagd in focusgroepen verspreid over 

de vijf provincies.  

o 28 april 2014: Antwerpen 

o 6 mei 2014: Sint-Niklaas 

o 12 mei 2014: Leuven 

o 22 mei 2014: Hasselt 

o 27 mei 2014: Ardooie 

Zie bijlage 4 voor het verslag van de stakeholdersanalyse en bijlage 5 voor het verslag van de 

focusgroepen. 
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3.  Een derde weg is de weg van de interne gegevensverzameling. De organisatie gaat 

kritisch in eigen boezem kijken om te zien, waar zij goed en minder goed scoort, waar zij 

goed en minder goed werkt, waar zij sterke punten of zwakke punten scoort. Op vraag van 

het planningsteam werd hierop uitgebreid ingegaan met een zelfevaluatie, op maat 

ontworpen voor S-Plus vzw door de IKZ verantwoordelijke.  

Werkwijze: omdat S-Plus een groot team heeft dat verspreid zit over vijf provincies, werd er 

gekozen om de zelfevaluatie eerst per provincie in te vullen. Dit werd telkens gedaan met 

alle personeelsleden (educatieve + administratieve medewerkers). Ook het landelijk 

secretariaat vulde de zelfevaluatie in met alle medewerkers. Nadien werd er op het landelijk 

secretariaat een vergadering gepland waarop twee medewerkers per provincie en twee 

medewerkers van het landelijk secretariaat uitgenodigd werden.  Hier werden de resultaten 

naast elkaar gelegd en de grootste verschillen besproken. Het samenvattend verslag van deze 

vergadering werd toegevoegd als bijlage 6. 

4.  Na de interne evaluatie volgt een evaluatie van de omgevingsfactoren. Dat is de 

vierde weg: de organisatie gaat op zoek naar kansen of bedreigingen vanuit de ruimere 

samenleving. Welke ontwikkelingen, evoluties beïnvloeden de organisatie? Maken zij het de 

organisatie gemakkelijker of moeilijker? Hiervoor werd de DESTEP analyse gebruikt (zie 

bijlage 7 voor de omgevingsanalyse). We hebben ook rekening gehouden met de beleidsnota 

van Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Sven Gatz. 

Dit geheel mondde uit in een lijst van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. De tabellen 

hierna geven een overzicht van de sterktes (tabel 1), zwaktes (tabel 2), kansen (tabel 3) en 

bedreigingen (tabel 4). Achter elke sterkte, zwakte, kans of bedreiging is te zien uit welke 

bevraging(en) ze komt. 

Omdat er erg veel sterktes en zwaktes zijn en om de overzichtelijkheid te bewaken, hebben 

we ze geclusterd per thema. 
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1 Communicatie Intern S Regionale adviesraad: uitwisseling ideeën tussen bestuursleden van verschillende afdelingen 2 2

2 S Samenwerking tussen afdelingen 1 1

3 Extern S Kras 3 1 1 1

4 S Website 2 1 1

5 S S-Plusmobiel 2 1 1

6 S S-Plusstand 1 1

7 S De vzw is vlot bereikbaar voor leden en andere organisaties 2 1 1

8 S Het aanbod van S-Plus wordt op een aantrekkelijke manier bekendgemaakt 1 1

9 S Digitale nieuwsbrief 2 1 1

10 Aanbod S Uitgebreid aanbod op recreatief vlak 1 1

11 S De organisatie van activiteiten verloopt vlot. 1 1

12 S Het aanbod van de activiteiten wordt klantgericht samengesteld 1 1

13 S Sterke belangenbehartiging 2 1 1

14 S De gezondheidspromotie verloopt vlot 1 1

15 S Sterk provinciaal aanbod 3 1 2

16 S Kaart voor overlijden van iemand is een goed initiatief 1 1

17 S Vakantieaanbod 1 1

18 S Leescontacten 1 1

19 S De begeleiding van de afdelingen verloopt vlot. 2 1 1

20 S Groot lokaal aanbod 2 2

21 S Seniorenfeesten 2 1 1

22 S Grote opkomst op activiteiten van de afdelingen 1 1

23 S Infomomenten en activiteiten worden positief geëvalueerd 1 1

24 S S-Plus speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen 1 1

25 S Aandacht voor de zorgbehoevende 1 1

26 S Gevarieerd aanbod 2 1 1

27 S Succesvolle activiteiten 1 1

28 S Rusthuiswerking 2 1 1

29 S Kwaliteitsvolle educatieve pakketten 1 1

30 S Nieuwjaarsconcert: mooi programma aan een democratische prijs 2 1 1
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31 S Het aanbod van S-Plus voldoet aan de verwachtingen 1 1

32 S De oudere senioren, 70+, worden voldoende bereikt 1 1

33 S Vertegenwoordigt in 5 provincies en Brussel 1 1

34 S Aanbod is laagdrempelig en betaalbaar 1 1

35 S
S-Plus houdt rekening met de bereikbaarheid van haar activiteiten, zo organiseren we de 

studiedag in verschillende provincies
1 1

36 S S-Plus geeft een goede invulling aan de vier functies. 1 1

37 Afdelinsgwerking S
Als afdelingen promomateriaal bestellen bij het landelijk secretariaat, wordt hier snel werk van 

gemaakt
1 1

38 S Stijgend ledenaantal 2 1 1

39 S De leden zijn tevreden over de dienstverlening 1 1

40 S Goede ondersteuning provinciaal personeel S-Plus 4 4

41 S Regionale spreiding 1 1

42 S Leden uit andere provincies mogen aansluiten 1 1

43 S Binnen de provincie is een dubbele aansluiting mogelijk 1 1

44 S Deelnemen aan activiteiten van andere afdelingen is mogelijk 1 1

45 S Goede sfeer 1 1

46 S Sommige afdelingen krijgen veel steun van de gemeente (onder vorm van subsidie of lokaal) 1 1

47 S Samenbrengen van mensen 1 1

48 S Het innen van de ledenbijdragen verloopt correct 1 1

49 Samenwerkingen S S-Plus is ingebed in een sterke organisatie en heeft zo een groot potentieel aan nieuwe leden 2 1 1

50 S Goede relatie met ziekenfonds (WVL) 1 1

51 S S-Plus is een betrouwbare partner voor derden 3 1 1 1

52 S S-Plus heeft een constructieve relatie met verschillende overheden 3 1 1 1

53 S Samenwerkingsverbanden liggen in de lijn van het strategisch beleid 1 1

54 S Goede onderhandelingspositie in verschillende raden 1 1

55 S S-Plus heeft partners in Europa, internationaal netwerk 3 1 1 1

56 Interne werking Kwaliteitszorg S De doelstellingen uit het beleidsplan worden opgevolgd 2 1 1

57 S Er is een relevante en actuele missie 2 1 1

58 S Er is een duidelijke beschrijving van waarden en normen 2 1 1

59 S S-Plus haalt de norm die opgelegd wordt door de overheid 3 1 1 1

60 S Er is een kwaliteitshandboek 2 1 1

61 Personeelsbeleid S De leiding stimuleert de medewerkers tot het formuleren van verbetervoorstellen 1 1

62 S Leidinggevenden staan open voor feedback 1 1

63 S Er is erkenning voor inzet en prestaties van de medewerkers 1 1

64 S Er zijn algemene functiebeschrijvingen aanwezig 1 1

65 S Aanwerving en onthaal van nieuwe medewerkers loopt vlot 1 1

66 S Medewerkers hebben de mogelijkheid om vormingen te volgen 1 1

67 S Medewerkers zijn tevreden en gemotiveerd 3 1 1 1

68 S Flexibele medewerkers 1 1

69 S Personeel vormt een team 1 1
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70 Leiding S Sterke leiding 1 1

71 S Stabiel voorzitterschap 2 1 1

72 Vrijwilligers S Er is een visienota vrijwilligerswerking 2 1 1

73 S Het onthaal van nieuwe vrijwilligers op de provinciale secretariaten verloopt goed 1 1

74 S S-Plus steunt op competente vrijwilligers 1 1

75 S S-Plus levert inspanningen om tot een goed uitgebouwd vrijwilligersbeleid te komen 1 1

76
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1 Communicatie Intern Z
Het is niet duidelijk welke activiteiten georganiseerd worden door het 

landelijk secretariaat 1
1

2 Z
Het landelijk secretariaat is weinig transparant. Er is nood aan een 

organogram. 1
1

3 Z
Er is geen goede communicatie en band tussen het landelijk secretariaat en 

de afdelingen. 2
1 1

4 Z
De structuur van S-Plus is onduidelijk: verwarring S-Plus / S-Sport / S-

Academie 2
1 1

5 Z
S-Plus Mantelzorg: wat is dit? Van waar komt dit? Wat is de relatie met de 

andere mantelzorgvereniging van het ziekenfonds? 1
1

6 Z
Te weinig doorstroming van de info van de info van de beleidswerkgroep en 

provinciale raden naar de afdelingen. Verslag? 3
1 2

7 Z
Beslissingen genomen op de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering 

worden niet doorgespeeld aan de afdelingen 1
1

8 Z Afdelingen zijn te weinig op de hoogte van het aanbod en beleid van S-Plus 4 4

9 Z
De vertegenwoordigers van S-Plus in lokale raden zijn te weinig geïnformeerd 

om hierin te zetelen. 1
1

10 Z
Op vergaderingen worden weinig oplossingen aangereikt, men komt niet 

verder dan het beschrijven van het probleem. 1
1

11 Z
Huishoudelijk reglement: laat verspreid, bestuursleden hebben geen inspraak 

gekregen, betekenis van sommige artikels niet duidelijk 1
1

12 Z

Niet alle bestuursleden zijn op de hoogte van de afspraken rond het 

lidmaatschap, met name dat mensen uit andere provincies ook lid mogen 

worden. 1

1

13 Z
De informatiedoorstroom van het landelijk secretariaat naar de provincies en 

van de directie naar de medewerkers kan beter. 2
1 1

14 Z Traag beslissingsproces 2 1 1
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15 Z
Door vele vergaderen daalt de betrokkenheid van de verantwoordelijke bij de 

eigen organisatie 1
1

16 Z De belangenverdediging van de leden dringt niet door tot het lokale niveau 1 1

17 Z De afdelingen zijn niet op de hoogte van het aanbod van andere afdelingen 1 1

18 Z Regelmatige overlegmomenten tussen landelijk en provinciaal ontbreken 2 1 1

19 Z De provincie promoot de afdelingsactiviteiten te weinig 1 1

20 Z
Er bestaat geen gecoördineerde manier om activiteiten en info tussen 

afdelingen uit te wisselen 1
1

21 Z Er bestaat geen structuur om kennis van bestuursleden uit te wisselen 1 1

22 Extern Z Niet alle leden beschikken over internet 5 1 4

23 Z Leden van S-Sport krijgen geen Kras 1 1

24 Z Kras zit niet overal in het lidmaatschap 1 1 1

25 Z De frequentie van Kras is te laag 2 1 1

26 Z Kras wordt niet algemeen beschouwd als hét communicatieblad van S-Plus 1 1

27 Z Kras is niet digitaal beschikbaar 1 1

28 Z Onze mediakanalen bevatten niet altijd actuele info 1 1

29 Z Er staat onvoldoende info over activiteiten op onze website 1 1

30 Z Op de website is geen plaats voor nieuws vanuit de afdelingen 1 1

31 Z Het internet wordt niet voldoende gebruikt 1 1

32 Z S-Plus beschikt niet over alle e-mailadressen van haar leden 2 1 1

33 Z S-Plus komt onvoldoende in de media 1 1

34 Z S-Plus speelt te traag in op de actualiteit 3 1 2

35 Z De leden zijn te weinig op de hoogte van de ledenvoordelen 1 1

36 Z We maken te weinig gebruik van de mogelijkheden van het ziekenfonds 2 2

37 Z Afdelingen hebben te weinig kennis van omgaan met de pers 2 1 1

38 Z Nieuwe mediakanalen worden te weinig gebruikt 1 1

39 Z
S-Plus komt te weinig naar buiten met haar standpunten, onze 

belangenbehartiging is niet gekend 7
6 1

40 Z S-Plus informeert haar leden te weinig over de werking van het ziekenfonds
1

1

41 Naambekendheid Z De naambekendheid is zwak. 4 1 1 2

42 Z De naam S-Plus is niet goed gekozen. 1 1

43 Z S-Plusleden zijn niet herkenbaar 2 2

44 Z Vijftigers associëren zich niet met Seniorinfo (geen goede naam) 1 1

45 Z S-Plus komt niet aan bod in de lokale mutualiteitskantoren of partij 1 1

46 Z
De kantoren van het ziekenfonds zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan 

van een afdeling in hun gemeente. 1
1

47 Z S-Plus is te klein, te onbekend om een echt bekende speler te zijn 1 1

48 Z
Er is geen professionele medewerker die zich uitsluitend met marketing en 

promotie bezighoudt 1
1
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49 Z Afdelingen nodigen te weinig lokale prominenten uit op hun activiteiten 1 1

50 Z S-Plus is te weinig zichtbaar (affiches, folders..) 2 1 1

51 Z Niet alle afdelingen gebruiken S-Plus als naam 1 1

52 Vrijwilligers Z Solidariteit leden-bestuursleden 1 1

53 Z Gebrek aan motivatie en betrokkenheid van vrijwilligers 2 1 1

54 Z Trekkers zijn moeilijk te vinden 2 1 1

55 Z Nieuwe vrijwilligers vinden is moeilijk 3 1 1 1

56 Z Onvoldoende begeleiding en opvolging van vrijwilligers 2 1 1

57 Z Onvoldoende vorming voor vrijwilligers 2 1 1

58 Z Vrijwilligers worden te weinig betrokken bij het beleid 1 1

59 Z Vormingen zijn niet altijd op maat van de vrijwilligers 1 1

60 Z Er bestaat geen brochure over zoeken naar nieuwe vrijwilligers 1 1

61 Afdelingswerking Z Afdelingen worden als oubollig beschouwd 1 1

62 Z Ledenverlies in sommige afdelingen 1 1

63 Z Verschillende leden hebben verplaatsingsproblemen 1 1

64 Z Sommige afdelingen zijn te weinig gastvrij naar nieuwe leden 1 1

65 Z Gebrek aan (betaalbare) lokalen 5 5

66 Z Gebruik van lokalen buiten de zuil is duur 1 1

67 Z Deelnames aan activiteiten dalen door hoge kostprijs 1 1

68 Z Socialistisch gedachtengoed komt niet genoeg naar voor binnen de afdeling 1 1

69 Z Oubollig karakter van de afdelingen 1 1

70 Z Sommige afdelingen zijn laat met het innen van de ledenbijdragen 1 1

71 Z De afdelingen hebben te weinig kennis over fundraising 2 2

72 Z
Nieuwe leden die lid worden van S-Plus n.a.v. de ledenwervingsactie worden 

te weinig opgevolgd 2
1 1

74 Z De administratieve afhandeling van sommige activiteiten verloopt te traag 1 1

76 Aanbod Doelgroep Z
Generatieverschil tussen leden: moeilijk om voor iedereen een aanbod te 

voorzien 1
1

77 Z Geen duidelijkheid over de leeftijd van de doelgroep 3 3

78 Z De jongere senior, 50-60, wordt te weinig bereikt 3 3

79 Z Er bestaat geen plan van aanpak naar de nieuwe generatie van senioren 11 1 8 2

80 Z Er is te weinig aandacht voor diversiteit in de werking 2 1 1

81 Activiteiten/thema's Z
Dementie is een goed thema, maar het aanbod is te groot. Gevolg: mensen 

shoppen. 1
1

82 Z Aanbod teveel beperkt tot het recreatieve 1 1

83 Z Geen taalopleidingen in regio BHV 1 1

84 Z Niet alle afdelingen willen vernieuwen 1 1

85 Z
Landelijk en provinciaal aanbod niet altijd aantrekkelijk genoeg om nieuwe 

leden te behouden 1
1

86 Z Er zijn te weinig weekend- of avondactiviteiten voor 50+ 1 1



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  27 
 

87 Z
Er wordt geen onderscheid gemaakt in het aanbod voor jonge en oudere 

senioren 4
2 2

88 Z Er is te weinig variatie in het aanbod 1 1

89 Z Belangenbehartiging komt niet aan bod in het afdelingsaanbod 1 1

90 Z S-Plus zet te weinig in op rusthuiswerking 3 1 1 1

91 Z S-Plus heeft te weinig aandacht voor Europese projecten 2 1 1

92 Z S-Plus werkt te weinig rond pensioenen 3 3

93 Z S-Plus werkt te weinig rond gratis openbaar vervoer 2 2

94 Z S-Plus werkt te weinig rond betaalbare zorg 1 1

95 Z S-Plus werkt te weinig rond armoede bij senioren 1 1

96 Z Activiteiten zijn niet altijd toegankelijk 1 1

97 Z
S-Plus besteedt te weinig aandacht aan reizen (niet te ver, betaalbaar, city-

trips, overwinteringsproject) 3
3

98 Z S-Plus besteedt te weinig aandacht aan gezonheidspromotie 1 1

99 Z S-Plus besteedt te weinig aandacht aan intergenerationele projecten 1 1

100 Z S-Plus werkt te weinig rond palliatieve zorg, euthanasie en wilsbeschikking 1 1

101 Z S-Plus werkt niet rond testament en erfenis 1 1

102 Z Sommige projecten worden niet door alle provincies ondersteund 1 1

103 Samenwerking Z De relatie met sp.a of aanverwante organisaties is niet overal even goed. 1 1

104 Z Versnippering van de seniorenvereniging in de eigen zuil 1 1

105 Z Samenwerking met het ziekenfonds verloopt niet altijd even vlot 1 1

106 Z De band met het ziekenfonds is teveel een eenrichtingsverkeer 1 1

107 Z We werken te weinig samen met verenigingen binnen onze zuil 4 4

108 Z Afdelingen werken te weinig samen met andere afdelingen 3 3

109 Z We werken te weinig samen met Vorming Plus 1 1

110 Z Het netwerk van S-Plus is niet uitgebreid genoeg 1 1

111 Z
S-Plus werkt nog te weinig samen met andere seniorenverenigingen op invloed 

uit te oefenen op het beleid 1
1

112 Z We werken niet samen met jongeren 1 1

113 Interne werking Kwaliteitszorg Z Het kwaliteitshandboek is onpraktisch en wordt niet vaak gebruikt 2 1 1

114 Z Het kwaliteitshandboek is niet up to date 1 1

115 Z Er is geen uniforme klachtenprocedure 1 1

116 Z Té uitgebreide gegevensverzameling in functie van voortgangsrapport 1 1

117 Middelen Z
Het vrijmaken van middelen voor vernieuwende initiatieven is moeilijk door 

de mindere financiële situatie 2
1 1

118 Z
Er zijn te weinig financiële middelen om de kwaliteit van de werking 

voortdurend te verbeteren 3
1 1 1

119 Z Beperkte toegang tot internet bemoeilijkt soms het werken 1 1

120 Z Logge administratie 2 1 1

121 Personeelsbeleid Z Er is geen duidelijk competentie- en loopbaanbeleid 1 1
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122 Z De functioneringsgesprekken worden onvoldoende opgevolgd. 1 1

123 Z De taakverdeling tussen de medewerkers is niet altijd optimaal 1 1

124 Z Medewerkers mogen weinig initiatief nemen, weinig autonomie 1 1

125
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1 K Internet en de sociale media 1

2 K Mond- aan-mondreclame 1

3 K Ziekenfonds als communicatiekanaal, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 1

4 K Vakbond, mutualiteit en partij moeten één front vormen 1

5 K De loketbedienden van het ziekenfonds krijgen een opleiding over de socio-culturele werking 1

6 K Bestaande infrastructuur van het ziekenfonds in stand houden en niet afbouwen 1

7 K Meer ondersteuning van het ziekenfonds 2 1

8 K
Nieuwe generatie van vrijwilligers anders benaderen, niet onmiddellijk overladen met 

verantwoordelijkheden 1

9 K Leden van het ziekenfonds die een bepaalde leeftijd bereiken, worden automatisch lid van S-Plus 1

10 K Het ziekenfonds communiceert het S-Plusaanbod naar 50-jarigen 1

11 K Projectsubsidies 1 1

12 K Vergrijzing 1 7 1 1

13 K Werking van de seniorenraad wettelijk bepalen 1

14 K Politieke actie in functie van de vergrijzing 1

15 K Belang van ouderen in de maatschappij onderstrepen 1

16 K Nieuwe woonvormen 3

17 K Organiseren van ouderen via sociale media 1

18 K Stijgend aantal alleenstaande / alleenwonende ouderen 1 1

19 K Vereenzaming 1 1

20 K Socialistische familie moet zich opnieuw uitbreiden 1

21 K Vormen van een links front 1

22 K Digitalisering 1 1 1

23 K Groeiend aantal allochtone senioren 1

24 K Vergrijzing: meer ouderdomsziekten: meer nood aan gepaste omkadering en dienstverlening 1

25 K S-Plus heeft een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid 1

26 K Informalisering: informele en lossere manier van groeperen 1
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27 K Informatisering: belang van informatie (al dan niet via nieuwe technologieën) 1

28 K
Vergrijzing: meer ouderen met fysieke beperkingen: zoeken naar andere vormen van verenigen en 

participeren
1

29 K Nieuwe vormen van verenigen door multidisciplinaire en innovatieve samenwerkingen 1

30 K Nieuwe generatie van senioren 1

31 K Verjonging van de doelgroep 1

32 K Sociale inclusie 1

33 K Globalisering 1

34 K Verslag van de visitatiecommissie 1

35 K Werken aan empowerment 1

36 K Aantonen dat we inspelen op burgers die zelf willen vernieuwen van onderuit 1

37 K Inspelen op wat in het nieuwe decreet zal staan 1

38 K Duurzaamheid 1
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1 B Privacywetgeving: hindert bij ledenwerving 1

2 B
Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische Mutualiteiten (zoals 

bvb.viva) 1

3 B Niet iedereen beschikt over internet 1

4 B Lage inkomsten van langdurig gepensioneerden 1

5 B Beperkt pensioen 1

6 B Concurrentie dienstencentra 1 4

7 B Concurrentie andere seniorenverenigingen 2

8 B Sterke opkomst VLAS 1

9 B Besparingen 1

10 B Crisis: mensen maken keuzes 1

11 B Andere invulling van het begrip vrijwilliger 1 1

12 B Krimpende markt van vrijwilligers 1

13 B Huidige politieke situatie 1 3

14 B Versnippering binnen het ziekenfonds: Bond Moyson, de Voorzorg, FSMB 1

15 B Rode verenigingen gunnen elkaar niets 1

16 B Verwarring tussen verschillende organisaties (ziekenfonds, vakbond en partij) 1

17 B Geen goede samenwerking tussen ziekenfonds, vakbond en partij 1

18 B Individualisering 1 1

19 B Wegvallen van locaties 1

20 B Busmaatschappijen worden duurder 1

21 B Beïnvloeding van Vlaams Belang / NVA 1

22 B Hoge armoedepercentages bij ouderen 1

23 B Ontzuiling 1 2

24 B Digitale ongeletterdheid bij ouderen 1

25 B Stijging van de pensioenleeftijd 1
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26 B Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan verenigingen 1

27 B Toenemende eisen vanuit de overheid naar verdere professionalisering 1

28 B
Uitgebreide regelgeving en eisen van de overheid maken de drempel om zich te engageren voor 

vrijwilligers hoger
1

29 B Grote commerciële vrijetijdsaanbod 1

30 B Financiering afhankelijk van wijzigingen decreet 1 1

31 B Afbouw personeelssubsidies (DAC) 1 1

32 B Afhankelijk van ministerie van volksontwikkeling 1 1

34 B Snelheid waarmee de technologie verandert 1

35 B De visitatiecommissie beveelt een duidelijke opsplitsing aan tussen S-Plus/S-Sport/S-Academie 1

36 B
S-Plus moet duidelijker weergeven hoe het beslissingsproces verloopt en hoe de afdelingen worden 

betrokken. 1

37 B We evolueren naar een staat met mensen die voor zichzelf zorgen 1
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5.1 Fase 4: Gegevensanalyse 

De gegevensanalyse is de laatste stap in de gegevensverzameling. Het planningsteam beschikt 

nu over een massa aan gegevens: elementen uit de geschiedenis van de organisatie, gegevens 

uit de huidige feitelijke werking, de opmerkingen en suggesties uit de bevraging van de 

belanghebbenden, de resultaten van de interne zelfevaluatie, de gegevens uit de analyse van 

de bredere omgeving.  

Het gevaar bestaat dat het planningsteam verdrinkt in deze veelheid van informatie, niet 

meer weet waaraan te beginnen of wat ermee aan te vangen. Analyseren is goed, maar 

uiteindelijk moet het planningsteam ook tot syntheses komen. Om enige ordening in deze 

veelheid van gegevens te krijgen, hebben we gewerkt volgens onderstaand principe.  

Het principe werkt op basis van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de 

organisaties. Deze vier woorden vormen telkens één luik van de analyse. (SWOT) 

 

1. Interne sterktes  

Waarin is de organisatie goed? Wat zijn haar sterktes? Kan een bepaald gegeven in de 

organisatie beschouwd worden als een sterkte in functie van het voortbestaan van de 

organisatie, in functie van de realisatie van de missie en in functie van het behalen van goede 

resultaten? Alle sterke elementen van de organisatie die het planningsteam is tegengekomen 

worden in dit luik genoteerd. 

2.  Interne zwaktes 

Waarin is de organisatie minder goed? Wat zijn haar zwaktes? Wat werkt niet goed? Kan een 

bepaald gegeven in de organisatie beschouwd worden als een zwakte in functie van het 

voortbestaan van de organisatie, in functie van de realisatie van de missie en in functie van 

het behalen van goede resultaten? Alle zwakke elementen van de organisatie die het 

planningsteam is tegengekomen worden in dit luik genoteerd.  Tijdens de discussies ontstaat 

soms onduidelijkheid ten gevolge van de subjectiviteit van de meningen: wat de één als een 

zwakte ziet, wordt door de andere mogelijk als een sterkte beschouwd. Dat leidde tot 

boeiende redeneringen en inzichten.  

 

3.  Externe kansen 

Welke kansen doen zich voor in de externe omgeving die S-Plus toelaat haar doelstellingen 

beter, gemakkelijker, vlugger te realiseren? Alle externe kansen die de organisatie kunnen 

ten goede komen en die het planningsteam zijn tegengekomen worden in dit luik genoteerd. 

4.  Externe bedreigingen  

Welke bedreigingen doen zich voor in de externe omgeving die S-Plus bemoeilijken om haar 

doelstellingen te realiseren. Alle externe bedreigingen, moeilijkheden, remmingen die de 
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organisatie kunnen hinderen of afremmen en die het planningsteam zijn tegengekomen 

worden in dit luik genoteerd.  

Kansen en bedreigingen voor de toekomst van S-Plus zijn vooral af te leiden uit het 

organisatieprofiel, in het bijzonder uit de bevraging van de belanghebbenden en uit de 

externe gegevensverzameling.  

Over het algemeen is het luik van de externe kansen en bedreigingen minder uitgebreid 

ingevuld dan de interne sterktes en zwaktes. Dit is ook het geval bij S-Plus. Zoals eerder 

vermeld werden de interne sterktes en zwaktes geclusterd per thema, zodat het geheel 

overzichtelijk blijft. 

Het uiteindelijk resultaat van de beleidsanalyse zijn 9 beleidsuitdagingen. Zij geven een 

antwoord op alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen die verzameld werden in de 

gegevensanalyse. (zie ook bijlage 8 voor de beleidsuitdagingen en –opties met volledig 

uitgeschreven sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) . 

 

5.2 Beleidsuitdagingen en beleidsopties 

 

Beleidsuitdaging 1: Doelpubliek 

S-Plus herdefinieert zijn doelpubliek en stelt haar aanbod behoeftegericht samen. 

Beleidsoptie 1.1 

Definiëren van andere sectoren van het doelpubliek in het kader van een inclusief aanbod. 

(zoals kwetsbare ouderen, eenzame ouderen) 

 

Beleidsoptie 1.2 

Nadenken over een tweesporenaanbod: actief en gezondheidsgericht. 

Beleidsuitdaging 1 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 32, 36 

· Zwaktes: 4, 76, 77, 78, 79, 80, 85, 86, 98 

· Kansen: 8, 17, 18, 23, 29, 30, 31, 32 

· Bedreigingen: 2, 3, 4, 7, 11, 12, 18, 24, 25, 26, 29, 34 

Beleidsuitdaging 2: Aanbod 

S-Plus denkt in het kader van besparingen na over de inhoudelijke afbakening van haar 
aanbod. 
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Beleidsoptie 2.1 

Nadenken over de mogelijkheid om ook een complementair digitaal aanbod te creëren 

(Yesterday, S-Plus klikt…) 

Beleidsoptie 2.2 

In samenwerking met externe partners actie ondernemen hoe we een betere en 

persoonsgerichtere dienstverlening naar de doelgroep kunnen brengen gebruik makend van 

de bestaande infrastructuur, diensten en expertise. 

Beleidsoptie 2.3 

Er wordt onderzocht hoe we mensen die genieten van een voorkeurtarief van het bestaande 

activiteitenaanbod kunnen laten genieten. 

Beleidsuitdaging 2 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 35, 36 

· Zwaktes: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 105, 106, 107 

· Kansen: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 22, 26, 27, 32 

· Bedreigingen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 26, 29 

Beleidsuitdaging 3: Afdelingswerking 

S-Plus investeert in nieuwe vormen van verenigen, zoekt naar oplossingen om 
administratieve taken van lokale groepen te verlichten en gaat op zoek naar 
samenwerkingen om tegemoet te komen aan het probleem van geschikte en betaalbare 
lokalen voor afdelingen. 

Beleidsoptie 3.1 

Verlichting van de administratieve en hiërarchische taken van de afdelingen door 

digitale vernieuwingen in te voeren bij het doorgeven van gegevens aan provinciale 

secretariaten. Hierbij hebben we ook aandacht voor de verschuiving in de inhoudelijke 

taak van de provinciale medewerkers in het kader van deze innovatieve werking. 

Beleidsoptie 3.2 

Ondersteunen en stimuleren van nieuwe vormen van verenigen. 

Beleidsoptie 3.3 

Het landelijk secretariaat van S-Plus legt contacten rond het (goedkoper) gebruik van 

lokalen. 
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Beleidsuitdaging 3 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 

· Zwaktes: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 

· Kansen: 1, 2, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  

· Bedreigingen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 

34. 

Beleidsuitdaging 4: Vrijwilligers 

S-Plus investeert in een modern vrijwilligersmanagement. 

Beleidsoptie 4.1 

Uitrollen van de vrijwilligersnota. 

Beleidsoptie 4.2 

Een actieve vrijwilligerswerving opzetten. 

Beleidsuitdaging 4 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 72, 73, 74, 75 

· Zwaktes: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

· Kansen: 1, 2, 8, 9, 15, 17, 21, 31 

· Bedreigingen: 10, 11, 12, 18, 25, 26, 28 

Beleidsuitdaging 5: Partnerschappen 

S-Plus moet op zoek gaan naar multidisciplinaire en innovatieve samenwerkingsverbanden 
op alle niveaus die een positieve invloed hebben op de lokale werking. S-Plus moet onder 
andere door samenwerking met andere ouderenverenigingen meer wegen op het beleid. 
We stimuleren en ondersteunen innovatieve ideeën van onderuit en willen door 
kennisuitwisseling voeling blijven houden met vernieuwing binnen onze doelgroep. 

Beleidsoptie 5.1 

Samenwerkingsverbanden aangaan volgens de noden van de lokale afdelingen en groepen. 

Beleidsoptie 5.2 

Via overleg in adviesraden de stem van de plussers sterker maken. 

Beleidsoptie 5.3 

Stimuleren van de vrijwilligers in adviesraden. 
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Beleidsoptie 5.4 

Stimuleren van kennisuitwisseling op verschillende interne niveaus. 

Beleidsoptie 5.5 

Uitbreiden van het internationaal netwerk. 

Beleidsuitdaging 5 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 

· Zwaktes: 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 

· Kansen: 3, 4, 5, 7, 10, 11, 20, 21 

· Bedreigingen: 2, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 19, 35 

Beleidsuitdaging 6: Communicatie 

S-Plus werkt aan een sterker imago en een beter intern communicatiebeleid. 

Beleidsoptie 6.1 

S-Plus stelt een intern communicatieplan op. S-Plus optimaliseert het organogram en 

communiceert het naar alle geledingen van de organisatie. S-Plus wil de bestuursleden en de 

leden van de lokale adviesraden permanent informeren over de belangenbehartiging van S-

Plus en omgekeerd. 

Beleidsoptie 6.2 

S-Plus zorgt voor duidelijk uitgeschreven samenwerkingsovereenkomsten met de andere S-

organisaties. 

Beleidsoptie 6.3 

S-Plus werkt een extern communicatieplan uit (rekening houdend met verschillende 

doelgroepen en hun mogelijkheden). S-Plus versterkt haar imago en naambekendheid (zowel 

naar partners, intern, leden als de socialistische familie). Alle afdelingen en groepen 

gebruiken de naam S-Plus. 

Beleidsuitdaging 6 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

· Zwaktes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51 

· Kansen: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 17, 22, 27 

· Bedreigingen: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 23, 24, 29, 34, 36 
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Beleidsuitdaging 7: Integrale kwaliteitszorg 

S-Plus levert veel inspanningen rond integrale kwaliteitszorg maar moet een aantal 
aspecten verfijnen. 

Beleidsoptie 7.1 

Het kwaliteitshandboek evalueren, updaten en permanent gebruiken. 

Beleidsoptie 7.2 

Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête bij de leden, vrijwilligers en personeel tegen 

het einde van de beleidsperiode. 

Beleidsoptie 7.3 

Het beleidsplan permanent gebruiken en het bijhorend meetplan als werkinstrument 

gebruiken. 

Beleidsoptie 7.4 

De activiteiten van S-Plus op de verschillende niveaus evalueren op een uniforme manier. 

Beleidsoptie 7.5 

Een kader uitwerken om MVO zichtbaarder te maken binnen onze organisatie en zo het 

bewustzijn hierrond te verhogen. 

Beleidsuitdaging 7 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 56, 57, 58, 59, 60 

· Zwaktes: 113, 114, 115, 116 

· Kansen: 25, 34 

· Bedreigingen: / 

Beleidsuitdaging 8: Human Resources 

S-Plus beschikt over een gemotiveerd team. Vele aspecten van het personeelsbeleid zijn 
al uitgewerkt maar moeten nu worden toegepast en/of aangevuld. 

Beleidsoptie 8.1 

De functioneringscyclus toepassen voor iedereen. 

Beleidsoptie 8.2 

S-Plus onderzoekt de mogelijkheden van het “nieuwe” werken. 
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Beleidsuitdaging 8 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

· Zwaktes: 121, 122, 123, 124 

· Kansen: / 

· Bedreigingen: 27 

Beleidsuitdaging 9: Financiën – subsidies – data 

S-Plus wil de bestaande systemen met betrekking tot financiën, subsidies en data 
optimaliseren. 

Beleidsoptie 9.1 

Bewaken van een efficiënte aanwending van financiële middelen. 

Beleidsoptie 9.2 

Optimaliseren opvolging en beheer subsidies. 

Beleidsoptie 9.3 

De registratie van gegevens met betrekking tot leden en activiteiten efficiënter maken. 

Beleidsoptie 9.4 

Implementatie van het systeem dataregistratie opgelegd door de subsidiërende overheid. 

Beleidsuitdaging 9 geeft een antwoord op volgende sterktes, zwaktes, kansen en 

bedreigingen:  

· Sterktes: 52, 56, 59 

· Zwaktes: 74, 117, 118, 119, 120 

· Kansen: 11, 37 

· Bedreigingen: 9, 13, 27, 30, 32 
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6.1 Fase 5: Doelstellingen  

In de eerste hoofdstukken van dit beleidsplan werden het profiel van de organisatie, de missie 

en visie, de gegevensverzameling en de gegevensanalyse behandeld. Het zijn in feite allemaal 

voorbereidende werkzaamheden voor het ‘grote’ werk kan aangepakt worden. Het ‘grote’ 

werk is de formulering van de strategische en operationele doelstellingen en de ontwikkeling 

van een strategie om de doelstellingen te realiseren. 

Deze fase vormt het kloppend hart van het beleidsplan. Waar de missie de rode draad van het 

beleidsplan vormt, waar de gegevensverzameling het uitgangspunt vormt en waar de 

gegevensanalyse de keuzes zal bepalen, daar zijn de doelstellingen de eerste link met het 

concrete werk. Laat dit geen vrijbrief zijn om de doelstellingen te zien als een beschrijving 

van ‘hoe’ de organisatie gaat werken in de beleidsperiode, dus niet in termen van acties 

en/of middelen. De doelstellingen zijn eerder een beschrijving van “wat de organisatie 

wil/kan/gaat bereiken in de komende beleidsperiode”. Dus niet het ‘hoe’ staat centraal, 

maar eerder het resultaatsgerichte ‘wat’! Hieruit blijkt al dat er twee elementen heel 

belangrijk zijn: het ‘resultaatsgerichte’ en het ‘wat’. Deze twee elementen vormen de basis 

van een goede doelstelling. 

S-Plus vzw kwam uiteindelijk tot 9 algemene doelstellingen met de bijhorende operationele 

doelstellingen. 

6.2 Fase 6: Strategie 

In fase 5 heeft de organisatie de doelstellingen geformuleerd. Zowel de algemene 

strategische doelstellingen als de specifieke operationele doelstellingen werden 

neergeschreven, samen met de wijze waarop de organisatie zal meten in hoeverre de 

doelstellingen zijn gehaald. 

Bij het formuleren van de doelstellingen moeten ook de middelen worden bepaald die zullen 

worden ingezet om de doelstellingen te realiseren. Nu moet worden nagegaan of het plan 

haalbaar is. Heeft de organisatie voldoende en de juiste medewerkers? Heeft de organisatie 

voldoende middelen? Voldoet het plan aan de decretale vereisten? Is juridisch alles in orde? 

Hoe kan men het plan in de komende jaren ook effectief realiseren? In fase 6 wordt het 

strategisch gedeelte van het beleidsplan uitgewerkt. Hier komen vooral de hoofdacties en de 

middelen aan bod. 

 

Regelmatig moet men gaan zitten en fundamenteel nadenken over de eigen toekomst. Op die 

ogenblikken zal men grote strategische stappen voorwaarts zetten. De beleidsplanning voor 5 

jaar is zo’n ogenblik. 

Wij hebben allen geopteerd om na te denken over de hoofdacties voor de operationele 

doelstellingen. S PLUS VZW  wou immers een realistisch plan met doelstellingen die voor 100% 

op feiten en gegevens berusten. 
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ALGEMENE DOELSTELLING 1: DOELPUBLIEK 

Tegen het einde van de beleidsperiode is de visie over alle doelgroepen en het aangepast 
aanbod geïmplementeerd in de werking van S-Plus. 

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

Uit de gegevensverzameling blijkt dat er nogal wat verwarring bestaat over de naamgeving en 
het bereik van verschillende doelgroepen en de relatie tussen de verschillende S-organisaties. 
Daarom moet S-Plus investeren in een duidelijke visie over de beschrijving van de doelgroep. 
Voor alle doelgroepen moet er een duidelijke visie zijn over een inclusief aanbod, rekening 
houdend met de verhouding tussen de algemeen socio-culturele activiteiten en de specifieke 
gezondheidsactiviteiten die S-Plus altijd brengt volgens de sociaal-culturele methodiek. 
 

OD 1.1 

Tegen eind 2016 beschikt S-Plus over een uitgeschreven visie over een inclusief aanbod voor 

alle doelgroepen.  

Indicator: aanwezigheid van de uitgeschreven visie 

Norm: de visie moet alle doelgroepen (ook kwetsbare ouderen, eenzame ouderen, 

rusthuisbewoners) beschrijven, aanpak en nodige strategie om de aanpak en projecten 

uitvoerbaar te maken. 

HA 1.1.1 Visies van de partner- en zusterorganisaties i.v.m. de verschillende doelgroepen en 

de eigen ideeën daarover toetsen aan elkaar. 

HA 1.1.2 De doelgroepen voor S-Plus duidelijk omschrijven. 

HA 1.1.3 De aanpak van het aanbod voor deze doelgroepen beschrijven. 

HA 1.1.4 De strategie hiervoor uitschrijven. 

OD 1.2 

Tegen eind 2016 beschikt S-Plus over een visie over het evenwicht tussen  specifiek socio-

cultureel gezondheidsaanbod en algemeen socio-cultureel aanbod. 

Indicator: aanwezigheid van de visie 

Norm: algemeen socio-cultureel 40%, specifiek socio-cultureel gezondheidsaanbod 60% (enkel 

landelijk) 

HA 1.2.1  Behoeftenonderzoek opstellen op basis van rapport tevredenheidsmeting  

HA 1.2.2  Evalueren van het aanbod van 2015. 

HA 1.2.3  Analyseren van dit aanbod en beschrijven van de noden voor een totaalaanbod.  

HA 1.2.4  Behoeftenonderzoek uitvoeren 

HA 1.2.5  Analyse van de resultaten in een rapport 

HA 1.2.6  Rekening houden met de noden voor een totaalaanbod en de resultaten van het 

behoeftenonderzoek bij het uitschrijven van een totaalvisie over een evenwichtig aanbod. 
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OD 1.3 

Tegen het einde van de beleidsperiode hebben minimaal twee vooraf gespecifieerde 

doelgroepen, namelijk mantelzorgers en alleenstaanden, een aangepast reisaanbod. 

Indicator: aantal doelgroepen met aangepast reisaanbod 

Norm: twee 

 

HA 1.3.1 Pilootproject  

HA 1.3.2 Evaluatie partners, financiering, activiteiten 

HA 1.3.3 Bijsturen en implementeren in andere provincies 

HA 1.3.4 Beslissing  

HA 1.3.5 Opname in jaarbrochures + promotie 

HA 1.3.6 Project gaat door 

HA 1.3.7 Evaluatie en bijsturing 

HA 1.3.8 Beslissing verderzetting project 

ALGEMENE DOELSTELLING 2: AANBOD 

Tegen het einde van de beleidsperiode is het aanbod van S-Plus geoptimaliseerd op vlak 
van toegankelijkheid, belangenbehartiging en de nieuwe digitale  mogelijkheden. 

Indicator: het aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

S-Plus heeft vandaag een ruim aanbod aan culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en 
maatschappelijk activerende activiteiten. Uit de gegevensverzameling blijkt dat het aanbod 
laagdrempelig en goedkoop moet blijven. Daarenboven moet S-Plus de kans grijpen om meer 
aan belangenbehartiging te doen. Verder moet S-Plus de digitale evolutie aangrijpen om ook 
deze vorm van activiteiten te ontwikkelen. 
 

OD 2.1 

Tegen het einde van de beleidsperiode heeft S-Plus minimaal één nieuw digitaal aanbod dat 

volledig geïmplementeerd is in de werking. 

Indicator: aantal digitale activiteiten geïmplementeerd in de werking (5 provincies) 

Norm: minimum 1 

 

HA 2.1.1 Bepalen van de mogelijkheden en de haalbaarheid van het digitaal aanbod. 

HA 2.1.2 Keuze van het project  

HA 2.1.3 Interne ICT-samenwerkingsmogelijkheden aftoetsen. 

HA 2.1.4 Bepalen van het te gebruiken platform. 

HA 2.1.5 Pilootfase opstarten 

HA 2.1.6 Pilootfase evalueren en aanpassen 

HA 2.1.7 Project uitbreiden naar andere provincies 

HA 2.1.8 Opleiding en logistieke ondersteuning indien nodig voorzien 
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HA 2.1.9 Implementeren en opvolgen 

HA 2.1.10 Jaarlijkse evaluatie + aanpassing 

OD 2.2 

Tegen het einde van de beleidsperiode zijn er minimaal twee pilootprojecten 

ouderenadviescentra experimenteel actief in de consultatiebureaus van de Socialistische 

Mutualiteiten. 

Indicator: aantal experimenteel actieve consultatiebureaus 

Norm: minimaal 2 

HA 2.2.1 Overleg met de ziekenfondsen i.v.m. mogelijkheden, aanpak, vorm. 

HA 2.2.2 Omschrijven van het pilootproject 

HA 2.2.3 Verantwoordelijke aanduiden voor het pilootproject 

HA 2.2.4 Noodzakelijke vorming vrijwilligers en educatieven 

HA 2.2.5 Opstartfase van het pilootproject 

HA 2.2.6 Monitoring en bijsturing van het pilootproject 

HA 2.2.7 Evaluatie van het pilootproject 

HA 2.2.8 Multiplicatoreffect bepalen 

OD 2.3 

Tegen mei 2017 beschikt S-Plus over een inhoudelijk en financieel rapport die de 

mogelijkheden beschrijft hoe personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming 

kunnen deelnemen aan S-Plusactiviteiten tegen  verminderde prijs.  

Indicator: aanwezigheid van het rapport 

Norm: rapport  moet zowel de kwantitatieve gegevens als de aanbevelingen bevatten 

HA 2.3.1 Samenstellen van een werkgroep 

HA 2.3.2 Aantal S-Plusleden met de verhoogde tegemoetkoming nagaan in verhouding met het 

totaal aantal mutualiteitsleden die genieten van de verhoogde tegemoetkoming en die 

potentieel S-Pluslid zijn. 

HA 2.3.3 Mogelijkheden van de Uitpas implementeren. 

HA 2.3.4 Aantal deelnames van de leden die genieten van de verhoogde tegemoetkoming aan 

activiteiten nagaan 

HA 2.3.5 Gemiddelde prijs van deze activiteiten nagaan 

HA 2.3.6 Mogelijke samenwerkingsverbanden nagaan 

HA 2.3.7 Conclusies uit deze gegevens 

HA 2.3.8 Aanbevelingen uitschrijven met mogelijke repercussies op de organisatie. 

HA 2.3.9 Al dan niet de werking aanpassen aan genomen beslissing op basis van de 

aanbeveling. 
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ALGEMENE DOELSTELLING 3: AFDELINGSWERKING 

Tegen het einde van de beleidsperiode is de lokale werking van S-Plus geoptimaliseerd op 
vlak van gegevensregistratie en aangepaste lokalen.  

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

S-Plus beschikt over veel actieve afdelingen en steeds meer spontane vormen van verenigen. 
Uit de gegevensverzameling blijkt dat S-Plus daardoor meer moet investeren in een 
efficiëntere registratie van activiteiten van zowel de afdelingen als de meer spontane en/of 
informele vormen van verenigen. Tevens blijkt dat vele afdelingen kampen met het vinden 
van voor hun geschikte lokalen. S-Plus kan op landelijk niveau onderhandelen met mogelijke 
partners (bvb. OCMW, scholen, rusthuizen, vormingsinstellingen, CVO) en zelf nieuwe 
mogelijkheden voorstellen aan de afdelingen.  
 

OD 3.1 

Tegen het einde van de beleidsperiode gebeurt minimaal in 40% van de afdelingen de 

gegevensregistratie online.  

Indicator: aantal afdelingen die de gegevensregistratie online invoeren 

Norm: minimum 40% 

HA 3.1.1 Evaluatie van de reeds bestaande systemen in de ouderenverenigingen. 

HA 3.1.2 Oprichten van een werkgroep i.s.m. de zusterorganisaties. 

HA 3.1.3 Mogelijkheden en haalbaarheid van de systemen onderzoeken. 

HA 3.1.4 Keuze en ontwikkeling van het systeem 

HA 3.1.5 Systeem uitproberen met aantal afdelingen 

HA 3.1.6 Evalueren en bijwerken 

HA 3.1.7 Vorming en logistieke voorbereiding provinciale medewerkers 

HA 3.1.8 Vorming en ondersteuning van afdelingen 

HA 3.1.9 Toepassen van het systeem 

HA 3.1.10 Permanent opvolgen 

OD 3.2 

Vanaf december 2016 worden alle S-Pluswerkvormen, zowel het formele afdelingswerk als de 

informele en spontane vormen van verenigen, geregistreerd.  

Indicator: aantal geregistreerde S-Plus vormen van verenigen 

Norm: 80% 

HA 3.2.1 In kaart brengen van de huidige toestand. 

HA 3.2.2 Definiëren van en nadenken over de mogelijk te registreren S-Pluswerkvormen en 

nadenken over methodes om de spontane ontwikkelingen te stimuleren. 

HA 3.2.3 Bepalen van de registratiemethode 

HA 3.2.4 Informeren en opleiden van de provinciale medewerkers 
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HA 3.2.5 Toepassen van de registratieprocedure 

HA 3.2.6 Evalueren en eventueel verbeteren van de registratieprocedure 

 

OD 3.3   

Tegen eind 2020 beschikt S-Plus over een actieplan met concrete richtlijnen voor aangepaste 

lokalen voor de activiteiten van de afdelingen.  

Indicator: aanwezigheid van een actieplan voor gepaste lokalen 

Norm: n.v.t. 

HA 3.3.1 Inventarisatie van de noden aan lokalen van de afdelingen. 

HA 3.3.2 Inventarisatie van het aanbod van de gemeentes. 

HA 3.3.3 Zoeken naar alternatieve mogelijkheden. 

HA 3.3.4 Contacten nieuwe samenwerkingen leggen. 

HA 3.3.5 Overeenkomsten afsluiten. 

HA 3.3.6 Resultaten samenvatten in een actieplan voor de afdelingen. 

HA 3.3.7 Actieplan voorstellen aan de lokale besturen via de provinciale secretariaten. 

HA 3.3.8 Het actieplan continu aanpassen 

ALGEMENE DOELSTELLING 4: VRIJWILLIGERS 

Tegen het einde van de beleidsperiode is het vrijwilligersbeheer geoptimaliseerd. 

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

Zoals voor elke socio-culturele vereniging is het vrijwilligerswerk voor S-Plus heel belangrijk. 
Alhoewel S-Plus veel inspanningen levert om te komen tot een goed uitgebouwd 
vrijwilligersbeleid moet S-Plus nog meer investeren in een optimaal vrijwilligersbeleid. 
 

OD 4.1 

Tegen het einde van de beleidsperiode is de vrijwilligersnota toegepast in alle provincies. 

Indicator: graad van toepassing van de vrijwilligersnota 

Norm: 80% 

HA 4.1.1 Analyse van de vrijwilligersnota  

HA 4.1.2 Hertalen van de nota naar de S-Pluswerking 

HA 4.1.3 Planmatig uitvoeren van de opdrachten in de nota 

HA 4.1.4 Evalueren van de resultaten 

HA 4.1.5 Bijsturen waar nodig 
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OD 4.2 

Vanaf 2018 wordt een gerichte vrijwilligerswerving toegepast. 

Indicator: graad van toepassing van de vrijwilligerswerving 

Norm:80% 

HA 4.2.1 Bepalen en inventariseren van het vrijwilligerspubliek bij S-Plus. 

HA 4.2.2 Bepalen van de noden van vrijwilligers 

HA 4.2.3 Bepalen welke profielen S-Plus nodig heeft 

HA 4.2.4 Gerichte wervingsacties opzetten volgens de behoeften van de organisatie 

HA 4.2.5 Opleiden van medewerkers in vrijwilligersmanagement 

ALGEMENE DOELSTELLING 5: PARTNERSCHAPPEN 

Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de samenwerkingsverbanden van S-Plus 
geoptimaliseerd. 

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

Uit de gegevensverzameling blijkt dat S-Plus een gewaardeerde samenwerkingspartner is. Om 
de lokale werking en vertegenwoordiging te optimaliseren moet S-Plus echter investeren in 
het effectiever maken van de vertegenwoordiging in de adviesraden om meer te wegen op 
het lokaal, Vlaams, nationaal en internationaal beleid, en het creëren van nieuwe 
samenwerkingsverbanden die de lokale afdelingswerking kunnen ondersteunen. Innovatieve 
ideeën en kennisuitwisseling zijn belangrijk.  
 

OD 5.1 

Tegen eind 2016 beschikt S-Plus over een actieplan met als doel vorming en ondersteuning te 

bieden aan haar leden in de lokale ouderenadviesraden . 

Indicator: aanwezigheid een actieplan 

Norm: niet van toepassing 

HA 5.1.1 In kaart brengen van de S-Plusvertegenwoordiging in lokale ouderenadviesraden. 

HA 5.1.2 Visie rond mandatenbeleid ontwikkelen 

HA 5.1.3 Actieplan uitwerken voor vorming en ondersteuning van leden in lokale 

ouderenadviesraden in samenwerking met Partnerorganisatie van Vlaamse Ouderenraad.  

HA 5.1.4 Beslissing rond mandatenbeleid uitvoeren en acties ontwikkelen (bv. verminderen 

van de zwarte vlekken) 

HA 5.1.5 Opstellen en uitvoeren van een actieplan 

 

 

 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  50 
 

OD 5.2 

Tegen eind 2016 staat kennisuitwisseling  (m.b.t. besproken thema’s in Vlaamse 

Ouderenraad, Federale Adviesraad voor Ouderen, beleidswerkgroep S-Plus) vermeldt als 

agendapunt op alle vergaderingen van regionale besturen. 

Indicator: aantal vermeldingen op agenda regionale besturen 

Norm: allemaal 

HA 5.2.1 “kennisuitwisseling” op lokaal niveau als agendapunt op coördinatievergadering 

HA 5.2.2 Provinciale verantwoordelijken plaatsen “kennisuitwisseling” op agenda regionale 

besturen 

OD 5.3 

Het netwerk van ESO wordt vanaf 2015 jaarlijks uitgebreid met minimum één lidland. 

Indicator: aantal leden ESO 

Norm: stijging van minimum één per jaar 

HA 5.3.1 Netwerken en werken aan naambekendheid: opvolgen van congressen, 

coördinatieteam PES, AIM, facebook, website, persoonlijke contacten, themastudiedagen, 

mailings, informatiestanden op studiedagen, AGE, commissie Internationaal van de Vlaamse 

Ouderenraad e.d. 

HA 5.3.2 Verkennende gesprekken 

HA 5.3.3 Voorstelling organisatie aan kandidaat leden. 

HA 5.3.4 Uitnodiging nieuwe lidland op ESO congressen 

ALGEMENE DOELSTELLING 6: COMMUNICATIE  

Tegen het einde van de beleidsperiode is zowel de interne als de externe communicatie 
op punt gesteld.  

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

Uit de gegevensverzameling blijkt dat S-Plus een professionele en dynamische organisatie is 
met een zeer brede en diepe werking. Dit heeft een invloed op de transparantie van de 
interne communicatie. S-Plus moet investeren in een efficiëntere interne communicatie en in 
een duidelijkere afbakening van haar werkdomeinen met duidelijke afspraken rond 
samenwerking met andere S-organisaties. 
Door de samenwerking met eigen en andere organisaties heeft S-Plus nood aan een sterker 
imago en een grotere naambekendheid. De externe communicatiestromen moeten ook 
herzien en op punt gesteld worden. 
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OD 6.1 

Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt S-Plus over een intern communicatieplan.  

Indicator: aanwezigheid intern communicatieplan 

Norm: het intern communicatieplan behandelt sowieso de communicatie van en naar de 

provincies, van en naar de besturen, van en naar de vertegenwoordigers in lokale adviesraden 

en het organogram. 

HA 6.1.1 Oprichten van een werkgroep interne communicatie 

HA 6.1.2 Huidige interne communicatiestromen in kaart brengen 

HA 6.1.3 Huidige interne communicatiestroom evalueren 

HA 6.1.4 Verbeteringen en aanvullingen voor de interne communicatiestromen voorstellen 

HA 6.1.5 Verbeteringen en aanvullingen uittesten 

HA 6.1.6 Verbeteringen en aanvullingen bijsturen 

HA 6.1.7 Intern communicatieplan uitschrijven 

HA 6.1.8 Intern communicatieplan toepassen 

OD 6.2 

Tegen het voorjaar van 2016 is het protocol van samenwerking met de andere S-organisaties 

voorgesteld aan de leden. 

Indicator: verslagen van de contactvergaderingen en regionale adviesraden 

Norm: het verslag moet de voorstelling van het protocol bevatten 

HA 6.2.1 In kaart brengen van de verschillende S-organisaties. 

HA 6.2.2 Interne oefening en voorstel over benaming en inhouden van de werking. 

HA 6.2.3 Multilaterale contacten starten  

HA 6.2.4 Sneuvelprotocol schrijven 

HA 6.2.5 Protocol onderhandelen 

HA 6.2.6 Definitief protocol voorstellen en laten goedkeuren 

HA 6.2.7 Goedgekeurde protocol op verschillende niveaus voorstellen 

OD 6.3 

Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt S-Plus over een extern communicatieplan. 

Indicator: aanwezigheid van extern communicatieplan 

Norm: het communicatieplan bevat sowieso image building, doelgroepcommunicatie, 

naambekendheid naar partners, afdelingen en leden en socialistische familie, “S-Plus” 

naamgebruik 

HA 6.3.1 Oprichten van een werkgroep externe communicatie 

HA 6.3.2 Huidige externe communicatiestromen in kaart brengen 

HA 6.3.3 Huidige externe communicatiestroom evalueren 

HA 6.3.4 Verbeteringen en aanvullingen voor de externe communicatiestromen voorstellen 

HA 6.3.5 Verbeteringen en aanvullingen uittesten 

HA 6.3.6 Verbeteringen en aanvullingen bijsturen 
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HA 6.3.7 Extern communicatieplan uitschrijven 

HA 6.3.8 Extern communicatieplan toepassen 

 

DOELSTELLINGEN UIT DE VOORWAARDESCHEPPENDE SFEER 

ALGEMENE DOELSTELLING 7: INTEGRALE KWALITEITSZORG 

Tegen het einde  van de beleidsperiode is het IKZ systeem van S-Plus gestructureerd.  

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

Uit de gegevensverzameling blijkt dat S-Plus reeds veel inspanningen levert rond integrale 
kwaliteitszorg, maar dat het kwaliteitshandboek gebruiksvriendelijker en voortdurend up-to-
date moet worden gehouden. Verder moet S-Plus beschikken over (een) uniforme 
evaluatieformulier(en) om activiteiten te beoordelen en moeten de tevredenheidsmetingen 
en zelfevaluatie gestructureerd en periodiek uitgevoerd worden. S-Plus hecht waarde aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder verstaan we aandacht hebben voor 
mensenrechten, consumentenbelangen en sociale, ethische en milieukwesties binnen onze 
werking. 
 

OD 7.1 

Tegen eind 2015 is het vernieuwde kwaliteitshandboek op het dashboard in wiki 

gepubliceerd. 

Indicator: Aanwezigheid van kwaliteitshandboek op dashboard 

Norm: niet van toepassing 

HA 7.1.1 Werkgroep kwaliteit oprichten 

HA 7.1.2 Inventaris en aanvullen van de kern-, ondersteunende, sturende en 

controleprocessen.  

HA 7.1.3 Flowcharts evalueren, hertekenen en aftoetsen bij de provincies 

HA 7.1.4 Definitieve flowcharts in de werkgroep uittekenen 

HA 7.1.5 Rapporteren aan de directie 

HA 7.1.6 Publicatie op het dashboard 

OD 7.2 

Per beleidsperiode beschikt S-Plus over de resultaten van minimum één tevredenheidsmeting 

van leden, vrijwilligers en personeel. 

Indicator: aanwezigheid rapporten van de drie bevragingen 

Norm: minimum één van elk per beleidsperiode 

HA 7.2.1 Opstellen van de vragenlijst voor vrijwilligers 

HA 7.2.2 Opstellen van de vragenlijst voor medewerkers 

HA 7.2.3 Opstellen van de vragenlijst voor leden 
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HA 7.2.4 Methodiek van bevraging bepalen 

HA 7.2.5 Bevraging uitvoeren 

HA 7.2.6 Bevraging analyseren 

HA 7.2.7 Rapporten schrijven 

HA 7.2.8 Rapporten laten goedkeuren 

HA 7.2.9 Rapporten publiceren 

HA 7.2.10 Verbeterprojecten uitvoeren 

OD 7.3 

Vanaf 2015 staat de bespreking van het meetplan telkens op de agenda van de 

stafvergadering en coördinatievergadering.  

Indicator: aantal vermeldingen van meetplanbespreking op de agenda van de vergaderingen. 

Norm: elke vergadering 

HA 7.3.1 opstellen agenda vergadering 

HA 7.3.2 agenda bezorgen aan deelnemers 

OD 7.4 

Vanaf 2016 beschikt S-Plus tweejaarlijks over de resultaten van een zelfevaluatie. 

Indicator: aanwezigheid van de resultaten van de zelfevaluatie 

Norm: tweejaarlijks 

HA 7.4.1 De methodiek van de zelfevaluatie (frequentie, timing en deelnemers) bepalen 

HA 7.4.2 Nakijken van de vragenlijst 

HA 7.4.3 Uitvoeren van de zelfevaluatie 

HA 7.4.4 Analyseren van de resultaten 

HA 7.4.5 Verbeterprojecten selecteren en uitvoeren 

OD 7.5 

Tegen maart 2016 wordt het evaluatieformulier voor de verschillende activiteiten volgens 

afspraken gebruikt.  

Indicator: aanwezigheid evaluatieformulier + afsprakennota 

Norm: permanent 

HA 7.5.1 Opstellen evaluatieformulier 

HA 7.5.2 Uittesten vragenlijst + eventuele aanpassingen 

HA 7.5.3 Uitschrijven procedure 

HA 7.5.4 Goedkeuring definitieve vragenlijst en procedure door provinciale 

verantwoordelijken 

HA 7.5.5 Uitvoeren metingen 

HA 7.5.6 Verwerking en analyse van de resultaten 
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OD 7.6 

Tegen maart 2016 wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast volgens het 

plan van aanpak. 

Indicator: mate van toepassing van het plan van aanpak 

Norm: 80% 

HA 7.6.1 Afbakenen domeinen MVO door medewerker kwaliteit 

HA 7.6.2 Opstellen van een modelverslag om MVO in kaart te brengen 

HA 7.6.3 Samenwerking met de zuster- en partnerorganisaties op poten zetten 

HA 7.6.4 Plan van aanpak opstellen 

HA 7.6.5 Implementatie en evaluatie 

ALGEMENE DOELSTELLING 8: HUMAN RESOURCES 

Tegen het einde van de beleidsperiode is het personeelsbeleid van S-Plus aangevuld met 
de functioneringscyclus en het nieuwe werken. 

Indicator: graad van toepassing van de operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

S-Plus heeft al een uitgeschreven personeelsbeleid. Bepaalde aspecten, zoals het 
functioneringsbeleid moeten nog uitgewerkt worden. Het is vanzelfsprekend dat S-Plus een 
leeftijdsbewust personeelsbeleid voert, waarbij oudere werknemers niet uit de boot vallen. 
S-Plus wil ook een aantal initiatieven in het kader van het nieuwe werken onderzoeken. De 
initiatieven die bijdragen aan het welzijn van de medewerkers en een meer efficiënte 
organisatie van het werk, worden verder uitgewerkt. 
 

OD 8.1 

Tegen het einde van de beleidsperiode heeft iedereen de functioneringscyclus doorlopen. 

Indicator: Aantal personeelsleden die de volledige evaluatiecyclus hebben doorlopen 

Norm: 85% 

HA 8.1.1 Evaluatiecyclus uitvoeren 

HA 8.1.2 Evaluatiecyclus opvolgen en registreren 

OD 8.2 

 S-Plus onderzoekt tegen eind 2017 de mogelijkheden om de medewerkers meer flexibiliteit 

te bieden, zowel op vlak van tijd als ruimte. Minstens één initiatief wordt geïmplementeerd. 

Indicator: oplijsting geïmplementeerde initiatieven 

Norm: minstens één 

HA 8.2.1 Oplijsten van flexibele werksystemen i.s.m. zusterorganisaties. 

HA 8.2.2 Voorstellen op directievergadering 

HA 8.2.3 Uitwerken weerhouden voorstellen 
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HA 8.2.4 Implementatie 

HA 8.2.5 Evaluatie 

HA 8.2.6 Opvolgen flexibele werksystemen 

ALGEMENE DOELSTELLING 9: FINANCIËN-SUBSIDIES-DATA 

Tegen het einde van de beleidsperiode is zowel de registratie van de financiële gegevens 
als van data met betrekking tot de beleidscyclus verbeterd. 

Indicator: aantal verwezenlijkte operationele doelstellingen 

Norm: 100% 

S-Plus beschikt over een degelijke boekhouding en een goed uitgebouwd registratiesysteem. 
Toch zijn er nog verbeteringen mogelijk, naar afstemming en gebruiksvriendelijkheid. 
 

OD 9.1 

Tegen eind 2016 zijn vijf nieuwe boekhoudkundige systemen geïmplementeerd. 

Indicator: het aantal geïmplementeerde systemen 

Norm: bestelbons via AXI, budgetten inlezen in AXI, contracten invoeren in AXI, tool 

begroting, tool verdeling VIA middelen 

HA 9.1.1 oplijsting systemen (in samenwerking met zusterorganisaties): bestelbons via AXI, 

budgetten inlezen in AXI, contracten invoeren in AXI, tool begroting, tool verdeling VIA 

middelen. 

HA 9.1.2 bepalen volgorde van ontwikkeling 

HA 9.1.3 Ontwikkeling systemen in samenwerking met zusterorganisaties en informatica 

HA 9.1.4 Uittesten sytemen 

HA 9.1.5 Systemen aanpassen 

HA 9.1.6 Implementatie systemen 

HA 9.1.7 Evaluatie en aanpassingen 

OD 9.2 

Tegen eind 2017 beschikt S-Plus over minimaal twee tools voor de opvolging van subsidies van 

projectoproepen en alternatieve financieringsmiddelen.  

Indicator: aantal tools 

Norm: 2 

HA 9.2.1: oprichten werkgroep in samenwerking met zusterorganisaties en informaticadienst 

HA 9.2.2: ontwikkelen tools in werkgroep 

HA 9.2.3: uittesten tools + eventuele aanpassingen 

HA 9.2.4: vorming voorzien voor administratieve medewerkers 

HA 9.2.5: implementatie in de werking en opvolging 
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OD 9.3  

Tegen het einde van de beleidsperiode is een nieuw registratiesysteem toegepast.  

Indicator: Graad van toepassing 

Norm 1: 80% 

Norm 2: volgens de resultaten van de behoefteanalyse 

HA 9.3.1 Samenstellen werkgroep + brainstorm ideale systeem 

HA 9.3.2 Bekijken hoe registratie gebeurd bij andere organisaties 

HA 9.3.3 Opstellen conceptnota 

HA 9.3.4 Bespreking conceptnota met provincies 

HA 9.3.5 Herwerken nota + bespreken eindnota 

HA 9.3.6 Overleg met IT 

HA 9.3.7 businessanalyse 

HA 9.3.8 ontwikkeling en testing nieuwe toepassing 

HA 9.3.9 start gebruik nieuwe toepassing 

HA 9.3.10 Implementatie in provincies + eventuele aanpassingen aan systeem 

OD 9.4 

Vanaf 2016 gebruikt S-Plus het dataregistratiesysteem opgelegd door de subsidiërende 

overheid. 

Indicator: voortgangsrapportage gebaseerd op nieuwe systeem 

Norm: Jaarlijks  

HA 9.4.1 Deelname van S-Plusvertegenwoordiger aan testfase overheid 

HA 9.4.2 Opstellen nota met betrekking tot verwachtingen overheid 

HA 9.4.3 Bestaande interne systemen afstemmen op nieuwe systeem 

HA 9.4.4 Jaarlijkse input in nieuw registratiesysteem 
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 7. REDACTIE  
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S-Plus is erin geslaagd een realistisch beleidsplan uit te werken, dat in overeenstemming is 

met de decretale verplichtingen. Het plan werd logisch opgebouwd en ligt in het verlengde 

van de missie en visie. De redactie van het beleidsplan is fase 7. 

De gegevensverzameling en gegevensanalyse hebben ongetwijfeld het meeste tijd in beslag 

genomen en werden dan ook heel secuur uitgevoerd. Het resultaat hiervan zijn duidelijk 

geformuleerde beleidsuitdagingen en –opties. Deze leiden dan weer tot realistische algemene 

en operationele doelstellingen die duidelijk verbonden zijn met de beleidsuitdagingen en –

opties. S-Plus zal alle nodige mensen en middelen inzetten om de doelstellingen te realiseren. 

Om het beleidsplan op te volgen werd een meetplan ontwikkeld. In het meetplan werd ook 

een tijdslijn opgenomen. Er werd aangeduid wie welke doelen moet halen, en tegen wanneer. 

Het meetplan werd uitgewerkt tot op actieniveau. Het is de bedoeling dat we in oranje 

arceren aan welke acties wordt gewerkt, in groen als de indicator aangeleverd is en in rood 

als de termijn verstreken is en er nog geen indicator beschikbaar is. Om voor de hand 

liggende redenen hebben we het meetplan en de tijdslijn toegevoegd op CD-rom. 

De opvolging van het beleidsplan is een terugkerend agendapunt op de landelijke 

stafvergaderingen en de vergaderingen met de landelijke en provinciale medewerkers.  

7.1  Beoordelingselementen 

Het beleidsplan van S-Plus voldoet aan de beoordelingselementen uit het decreet. 

1. Aan bod komen van de vier functies 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 1 en meer in het bijzonder 

OD 1.2, AD 2 

2. Afdelingsbegeleiding 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 3 en meer in het bijzonder 

OD 3.1, OD 3.2, OD 3.3, AD 5 en meer in het bijzonder OD 5.1, OD 5.2 

3. Vrijwilligersbeleid 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 4 en meer in het bijzonder 

OD 4.1 en 4.2 

4. Participatie van de leden 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 1 en meer in het bijzonder 

OD 1.1 en OD 1.3, AD 2 en meer in het bijzonder OD 2.1, OD 2.2 en OD 2.3. 

5. Communicatie met de leden 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 6 en meer in het bijzonder 

OD 6.1 en OD 6.2. 

6. Landelijke activiteiten 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 2 en meer in het bijzonder 

OD 2.1 en OD 2.2 en in AD 3 en meer in het bijzonder OD 3.3. 

7. Vernieuwing van de activiteiten 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 2 en meer in het bijzonder 

OD 2.1 en OD 2.2 en in AD 3 en meer in het bijzonder OD 3.2. 
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8. Diversiteit en interculturaliteit 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 1 en meer in het bijzonder 

OD 1.1 en OD 1.3 en in AD 2 en meer in het bijzonder OD 2.3. 

9. Netwerkvorming 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 5 en meer in het bijzonder 

OD 5.1, OD 5.2, OD 5.3 en OD 5.4 

10. Professionalisering 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 8 en meer in het bijzonder 

OD 8.1, OD 8.2 en OD 8.3. 

11. Integrale kwaliteitszorg 

De gehele werking van S-Plus, totstandkoming van het BP en het gehele BP kadert in 

het IKZ zorgsysteem. 

Concrete invulling van de functie is terug te vinden in AD 7 en meer in het bijzonder 

OD 7.1, OD 7.2, OD 7.3, OD 7.4, OD 7.5 en OD 7.6 en in AD 9 en meer in het bijzonder 

OD 9.1, OD 9.2, OD 9.3 en OD 9.4. 

 

7.2  Stappen in het tot stand komen van het beleidsplan 

S-Plus koos ervoor om de vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het beleidsplan, dit zijn 

degenen die deel uitmaken van het planningsteam en degenen die de focusgroepen hebben 

bijgewoond, op regelmatige basis op de hoogte houden van de stand van zaken van het 

beleidsplan. Dit gebeurde met een soort “nieuwsbrief” die digitaal verstuurd werd. 

Voorbereiding + opvolging beleidsplan 

· 19/11/2013: eerste overleg met Amand Dewaele van Dewaele Consultancy in kader 

van het begeleiden van het beleidsplan 2016-2020. 

· 26/11/2013: tijdens de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering wordt een 

oproep gedaan naar vrijwilligers om mee in het planningsteam te zetelen. 

· 02/12/2013: tijdens de contactvergadering (met de provinciale S-

Plusverantwoordelijken) wordt een oproep gedaan om in het planningsteam te 

zetelen. Ook wordt de timing van het beleidsplan toegelicht. 

· 13/05/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 16/05/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 02/06/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 09/09/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 14/10/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 13/11/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 
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· 16/12/2014: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 09/03/2015: contactvergadering met provinciale verantwoordelijken (stand van zaken 

beleidsplan op de agenda) 

· 10/03/2015: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 03/04/2015: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

· 04/05/2015: stafvergadering S-Plus (beleidsplan staat op de agenda, stand van zaken 

wordt besproken) 

Herwerken van de missie 

· 08/04/2014: herschrijven missie en visie in beperkt planningsteam 

· 23/06/2014: missie en visie worden voorgelegd aan het hele planningsteam. Er worden 

nog een aantal aanpassingen doorgevoerd.  

· 17/11/2014: definitieve goedkeuring missie en visie door planningsteam 

Gegevensverzameling 

· Algemeen 

o 31/03/2014: Werkgroep kwaliteit (onder meer stakeholdersanalyse, 

focusgroepen en zelfevaluatie staan op de agenda). 

o 27/04/2015: samenvattende vergadering met het hele planningsteam waarbij 

alle resultaten van de volledige gegevensverzameling nog eens worden 

overlopen, net als de beleidsuitdagingen en doelstellingen. 

· Zelfevaluatie 

o 29/11/2013: eerste vergadering met stafmedewerker kwaliteit en coördinator 

beleidsplan 

o 03/01/2014: de vragen voor de zelfevaluatiescan worden verder uitgewerkt 

o 22/04/2014:  op het landelijk secretariaat gaat de zelfevaluatie door 

o 08/05/2014: bespreking resultaten landelijk en provincies: per provincie zijn 

twee mensen afgevaardigd. Er wordt een eindconclusie geformuleerd. 

o 09/10/2014: bespreken verslag zelfevaluatie door coördinator beleidsplan en 

stafmedewerker kwaliteit 

· Focusgroepen 

o 28/04/2014: Focusgroep Antwerpen 

o 06/05/2014: Focusgroep Gent 

o 12/05/2014: Focusgroep Leuven 

o 22/05/2014: Focusgroep Hasselt 

o 27/05/2014: Focusgroep Ardooie 

 

· Stakeholdersanalyse 

o 04/06/2014: verzending enquête naar stakeholders 
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SWOT en formuleren van beleidsuitdagingen en beleidsopties 

· 27/06/2014: SWOT analyse met het planningsteam en begeleid door Amand Dewaele 

· 03/07/2014: Vervolg SWOT analyse en formuleren beleidsuitdagingen en beleidsopties 

met het planningsteam begeleid door Amand Dewaele 

Doelstellingen  

· 07/07/2014: Uitschrijven doelstellingen en acties in planningsteam 

· 08/09/2014: Vervolg doelstellingen  + acties 

· 30/10/2014: bespreking doelstellingen met nationaal verantwoordelijke 

· 27/11/2014: vervolg bespreking doelstellingen met nationaal verantwoordelijke 

· 01/04/2015: bespreking haalbaarheid FSD-doelstellingen (financiën, subsidies, data) 

met FSD verantwoordelijke 

· 29/06/2015: Doelstellingen en acties worden goedgekeurd door planningsteam (mits 

nog enkele wijzigingen) 

Meetplan 

· 18/09/2014: opstellen meetplan met planningsteam 

· 01/10/2014: vervolg opstellen meetplan 

· 20/04/2015: werkgroep in kader van nieuwe socio-culturele toepassing (timing is 

belangrijk voor OD 9.3 in beleidsplan). 

Redactie 

· 11/05/2015: bespreking inhoud van het beleidsplan met Amand Dewaele en 

coördinator beleidsplan, opstellen beoordelingselementen. 

Algemene Vergadering 

· 14/09/2015: definitieve goedkeuring door planningsteam 

· 22/09/2015: het beleidsplan wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 
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 8. BIJLAGEN  
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BIJLAGEN 

Bijlage 1: Tijdslijn 

Bijlage 2: Evaluatie van het vorige beleidsplan 2011-2015 

Bijlage 3: Visitatieverslag 

Bijlage 4: Samenvatting stakeholdersanalyse 

Bijlage 5: Verslag focusgroepen 

Bijlage 6: Verslag zelfevaluatie 

Bijlage 7: Omgevingsanalyse 

Bijlage 8: Beleidsuitdagingen en beleidsopties 
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BIJLAGE 1: TIJDSLIJN 

 

1947 2015

1962

De vereniging wordt een vzw

1947

Ontstaan Nationale Federatie van 
Socialistische Gepensioneerden (NFSG)

1969

NFSG wordt erkend als organisatie 
van volksontwikkeling door het 

Departement van de Nederlandse cultuur

1977

NFSG wordt gesplitst in de Vlaamse Federatie 
voor Socialistische Gepensioneerden en een Waalse vleugel

1990

Oprichting S-Academie en 
Seniorenproject

1992

Start van ledenblad Kras

1993

Oprichting S-Sport

1994

S-Sport wordt erkend en 
gesubsidieerd door Bloso

2000 - 2006

Eerste website, 
digitale nieuwsbrief

2004

VFSG wordt S-Plus

2008

Gezond en Wel en Belangenbehartiging 
worden pijlers van S-Plus

2010

                                                S-Plus start met de S-Plusmobiel

2011 - 2014

                                  Facebook, Twitter, Yesterdayradio

2011

S-Plus wordt voorzitter van ESO

2015

                                Naam "Kras" verdwijnt
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BIJLAGE 2: EVALUATIE BELEIDSPLAN 2011 – 2015 

 
Algemene / operationele doelstelling Uitgevoerd / niet uitgevoerd Duiding 

AD 1: S-Plus werkt jaarlijks een aanbod 
uit waarbij de organisatie rekening 
houdt met de verschillende generaties 
en de verschillende deeldoelgroepen 
binnen de groep senioren. Het aanbod 
van S-Plus richt zich zowel naar leden 
als naar niet-leden. De activiteiten 
situeren zich op lokaal, bovenlokaal en 
landelijk niveau. Er worden jaarlijks 
activiteiten georganiseerd binnen de 
werkingspijlers, dit zowel op landelijk 
als op bovenlokaal niveau, met een 
totaalbereik van minstens 25.000 
deelnemers. 

Uitgevoerd Alle operationele doelstellingen werden 
bereikt. 

OD 1.1 S-Plus organiseert jaarlijks vanuit 
het landelijk en provinciaal secretariaat 
activiteiten met promotionele waarde. 

Uitgevoerd Landelijk: o.m. ontwikkeling van S-
Plusmobiel en persacties 
Provinciaal: o.m. seniorenbeurzen en 
persacties 

OD 1.2 Elk provinciaal secretariaat biedt 
jaarlijks een eigen en gevarieerd 
programma aan de afdelingen aan. 

Uitgevoerd Er bestaat in elke provincie een 
jaarbrochure die verspreid wordt naar de 
afdelingen. 

OD 1.3 Het landelijk en de provinciale 
secretariaten ondersteunen jaarlijks de 
afdelingen bij het opstellen van een 
eigen en gevarieerd jaarprogramma. 

Uitgevoerd Landelijk: o.m. door ontwikkeling 
educatieve pakketten 
Provinciaal: o.m. op regionale 
adviesraden, door subsidiesystemen 

OD 1.4 De S-Plusafdelingen hebben een 
gevarieerd aanbod. Het totale 
afdelingsaanbod bestaat uit educatieve, 
culturele, gemeenschapsvormende 
activiteiten en activiteiten rond 

Uitgevoerd Via taartgrafieken werd jaarlijks de 
verdeling van de activiteiten over de vier 
functies getoond, dit op de drie niveaus 
(lokaal, bovenlokaal, landelijk). 
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maatschappelijke activering. Het 
overwicht ligt bij de 
gemeenschapsvormende activiteiten, 
terwijl maatschappelijke activering op 
afdelingsniveau het minst aan bod komt. 
OD 1.5 S-Plus hecht veel belang aan 
preventieve gezondheidszorg waarbij 
ouderen centraal staan. S-Plus 
organiseert jaarlijks een infomoment 
rond een actueel gezondheidsthema. Het 
infomoment vindt tweemaal plaats en 
wordt in totaal gevolgd door minstens 
250 deelnemers. 

Uitgevoerd 2011: Lage rugpijn, 267 dlnrs 
2012: geen infomoment rond gezondheid, 
wel i.k.v. gemeenteraadsverkiezingen 
2013: Bejaarden en begeerte 
(seksualiteit), 511 dlnrs 
2014:Uitgewist (dementie), 727 dlnrs 
2015: Afscheid (rouw), 424 dlnrs 

OD 1.6 Elke provincie organiseert 
jaarlijks minstens drie educatieve 
activiteiten, waarvan minstens één rond 
gezondheid. 

Uitgevoerd De activiteiten werden per provincie 
opgelijst in de voortgangsrapporten. 

OD 1.7 Het landelijk secretariaat 
organiseert jaarlijks minimum één grote 
culturele activiteit waarop minstens 
4500 mensen aanwezig zijn. Daarnaast 
wordt het culturele aanbod vanuit het 
landelijk secretariaat opgevolgd en 
doorgespeeld aan de provinciale 
secretariaten en afdelingen. Provinciaal 
worden er jaarlijks in totaal minstens 15 
culturele activiteiten georganiseerd met 
in totaal minstens 10.000 deelnemers. 

Uitgevoerd 2011 
· Landelijk: Nieuwjaarsconcert: 

4932 dlnrs 
· Provinciaal: 127 activiteiten met 

16.795 dlnrs 
2012 

· Landelijk: Nieuwjaarsconcert: 
5319 dlnrs 

· Provinciaal: 124 activiteiten met 
11.503 dlnrs 

2013 
· Landelijk: Nieuwjaarsconcert: 

5068 dlnrs 
· Provinciaal: 153 activiteiten met 

12.155 dlnrs 
2014 

· Landelijk: Nieuwjaarsconcert: 
5384 dlnrs 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  69 
 

· Provinciaal: 160 activiteiten met 
15.269 dlnrs 

2015 
· Landelijk: Nieuwjaarsconcert: 

5.421 dlnrs 
· Provinciaal: voortgangsrapport 

2015-2016 
OD 1.8 Er is een verderzetting en 
optimalisering van de bestaande 
projecten voor bewoners van WZC, zoals 
de leescontacten, het levensloopspel 
(intergenerationele versie), Hartenwens 
en Jukebox. Daarnaast wordt het aanbod 
naar subsidiëring opgevolgd en wordt er, 
waar opportuun, op ingespeeld. We 
bereiken jaarlijks in totaal 2500 
rusthuisbewoners. 

Uitgevoerd 2011: 4462 WZC-bewoners 
2012: 16.649 WZC-bewoners 
2013: 16.195 WZC-bewoners 
2014: 16.439 WZC-bewoners 
2015: voortgangsrapport 2015-2016 

OD 1.9 S-Plus organiseert in 
samenwerking met Azura jaarlijks vijf 
kwaliteitsvolle buitenlandse reizen die 
voldoen aan een aantal afgesproken 
criteria. Provinciaal worden er in totaal 
minstens tien binnenlandse vakanties 
georganiseerd. Het totaal aantal 
deelnemers aan de reizen bedraagt in 
totaal jaarlijks minstens 2000. 75% is 
tevreden tot zeer tevreden. 

Uitgevoerd 2011 
· Landelijk: 10 reizen 
· Provinciaal: 28 binnenlandse 

reizen 
· 3475 deelnemers 

2012 
· Landelijk: 11 reizen 
· Provinciaal: 37 binnenlandse 

reizen 
· 2817 deelnemers 

2013 
· Landelijk: 11 reizen 
· Provinciaal: 26 binnenlandse 

reizen 
· 2671 deelnemers 

2014 
· Landelijk: 11 reizen 
· Provinciaal: 31 binnenlandse 
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reizen 
· 2939 deelnemers 

2015 
· Voortgangsrapport 2015-2016 

Uit de tevredenheidsformulieren van 
Azura blijkt dat de deelnemers tevreden 
tot zeer tevreden zijn. 

OD 1.10 S-Plus organiseert in 
samenwerking met S-Sport jaarlijks 
minstens 2 landelijke en 5 provinciale 
activiteiten om het algemeen welzijn en 
de gezondheid te bevorderen. 

Uitgevoerd 2011: 4 landelijk en 86 provinciaal 
2012: 3 landelijk en 76 provinciaal 
2013: 5 landelijk en 79 provinciaal 
2014: 4 landelijk en 70 provinciaal 
2015: voortgangsrapport 2015-2016 

OD 1.11 Elke provincie organiseert 
jaarlijks minstens één 
gemeenschapsvormende activiteit. In 
totaal tellen deze activiteiten minstens 
10.000 deelnemers. 

Uitgevoerd 2011: 11.926 deelnemers, 41 activiteiten 
2012: 10.196 deelnemers, 35 activiteiten 
2013: 13.936 deelnemers, 38 activiteiten 
2014: 14.961 deelnemers, 38 activiteiten 
2015: voortgangsrapport 2015-2016 

   
AD 2: Tegen 2015 verbetert S-Plus zijn 
naambekendheid en imago en komt de 
vereniging als één geheel naar buiten. 
Ten opzichte van de nulmeting in 2011 
stijgt de naambekendheid van S-Plus bij 
de zestigplussers.  

Gedeeltelijk uitgevoerd OD 2.2 en 2.4 werden door 
opportuniteiten anders ingevuld dan 
aanvankelijk gepland. Het beoogde doel 
werd wel telkens bereikt. 

OD 2.1 S-Plus onderzoekt in 2011 zijn 
naambekendheid bij zestigplussers. 

Uitgevoerd Onderzoek naar naambekendheid i.s.m. 
M.A.S.  

OD 2.2 S-Plus laat in 2011 zijn 
communicatie doorlichten door een 
professioneel bureau. 

Gedeeltelijk uitgevoerd Er werd geen beroep gedaan op een 
professioneel bureau, wegens te duur. In 
plaats hiervan speelde S-Plus in op de 
onderzoeksvraag van de 
Erasmushogeschool Brussel. Studenten 
namen onze interne  en externe 
communicatie onder de loep. 

OD 2.3 S-Plus richt in 2011 een interne 
stuurgroep op rond zijn ledenblad. 

Uitgevoerd De realisaties van de stuurgroep werden 
toegelicht in de voortgangsrapporten. 

OD 2.4 S-Plus breidt haar website uit Uitgevoerd Bezoekers website hebben we gehaald: 
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met provinciale pagina’s. Jaarlijks 
bezoeken minstens 30.000 mensen de 
website. Daarnaast publiceert S-Plus 
haar activiteiten (landelijk, bovenlokaal 
en lokaal) via de blogs van Het 
Nieuwsblad. 

· 2011: 33.984 bezoekers 
· 2012: 25.134 bezoekers (door 

vernieuwing website) 
· 2013: 33.121 bezoekers 
· 2014: 41.181 bezoekers 
· 2015: voortgangsrapport 2015-

2016 
Communicatiemiddelen veranderen snel. 
We hebben ongeveer een jaar met de 
blogs van Het Nieuwsblad gewerkt. Maar 
dan boden andere en betere kanalen zich 
aan. Zo gingen we al snel van blogs naar 
Facebook, voor het promoten van 
activiteiten. 

OD 2.5 Bestaande 
samenwerkingsverbanden en netwerken 
worden onderhouden en verder 
uitgebouwd. Jaarlijks worden minstens 
twee nieuwe samenwerkingen 
aangegaan. 

Uitgevoerd Overzicht van de samenwerkingen in de 
voortgangsrapporten  

   
AD 3: S-Plus verbindt tegen 2015 meer 
mensen aan zijn vereniging. S-Plus 
werkt nieuwe vormen van verenigen 
uit. Tegelijkertijd wordt de 
meerwaarde van het lidmaatschap 
vergroot. 

Uitgevoerd Alle operationele doelstellingen werden 
bereikt. 

OD 3.1 S-Plus stelt een stappenplan op 
om de afdracht van de afdelingen naar 
de provinciale secretariaten uniform te 
maken. 

Uitgevoerd Het stappenplan werd in de 
voortgangsrapporten toegelicht. 

OD 3.2 S-Plus onderzoekt de 
mogelijkheden om tegelijkertijd lid te 
zijn van verschillende afdelingen. 

Uitgevoerd In elke provincie bestaat een regeling 
voor leden die aangesloten zijn bij 
verschillende afdelingen. 

OD 3.3 S-Plus publiceert een aantal 
artikels uit het ledenblad in Seniorinfo 

Uitgevoerd Een opsomming van de artikels is terug te 
vinden in de voortgangsrapporten. 
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en Senioreninfo, de ledenbladen van S-
Plus in regio BHV en Leuven. 
OD 3.4 S-Plus richt een denkgroep op 
rond nieuwe vormen van verenigen. 

Uitgevoerd De verwezenlijkingen van de werkgroep 
werden toegelicht in de 
voortgangsrapporten. 

OD 3.5 S-Plus werkt verder aan het 
versterken van de lidkaart. 

Uitgevoerd S-Plus is steeds op zoek naar nieuwe 
voordelen die verbonden kunnen worden 
aan de lidkaart. 

   
AD 4: S-Plus profileert zich verder als 
ouderenorganisatie die moeilijke 
thema’s niet uit de weg gaat, en 
moeilijk bereikbare doelgroepen in zijn 
werking betrekt. Hiervoor heeft S-Plus 
tegen 2015 vijf nieuwe initiatieven 
opgestart. 

Gedeeltelijk uitgevoerd OD 4.1 werd niet volledig uitgevoerd 
zoals gepland (zie OD 4.1) 

OD 4.1 S-Plus zet de werking rond 
diversiteit en moeilijk bereikbare 
groepen verder. Het gezelschapsspel voor 
ouderen, WZC-bewoners en allochtonen 
wordt één keer per provincie gespeeld en 
de website GrootHartouder krijgt 2000 
bezoekers. 

Gedeeltelijk uitgevoerd Het blijkt heel moeilijk om allochtone 
verenigingen te bereiken om het spel te 
spelen. In tweede instantie richten we 
ons naar scholen met allochtone 
leerlingen, maar ook dat is moeilijk.  
De website GrootHartouder wordt begin 
2011 gelanceerd, maar wegens te weinig 
belangstelling na een jaar offline 
gehaald. 

OD 4.2 Elk provinciaal secretariaat 
organiseert jaarlijks minstens één 
activiteit naar moeilijk bereikbare 
groepen. 

Uitgevoerd De activiteiten worden per provincie 
opgelijst in het voortgangsrapport. 

OD 4.3 S-Plus bekijkt jaarlijks mogelijke 
samenwerkingen en initiatieven om haar 
aanbod laagdrempeliger te maken voor 
kansarmen. In elke provincie wordt 
hiervoor minstens één contact gelegd. 

Uitgevoerd De samenwerkingen en contacten worden 
opgelijst in de voortgangsrapporten.  

OD 4.4 Het landelijk secretariaat werkt 
samen met de Vlaamse Ouderenraad het 

Uitgevoerd Het project wordt in 2011 afgerond. S-
Plus werkt de volgende jaren actief mee 
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project rond armoede uit. Leden worden 
op lokaal niveau betrokken in dit project 
door hun S-Plusvertegenwoordiging in de 
lokale Ouderenadviesraden, cultuurraden 
en sportraden. 

aan de projecten van de Vlaamse 
Ouderenraad. 

OD 4.5 In 2011 werkt S-Plus in 
samenwerking met een seksuoloog een 
project uit rond seksualiteit en ouderen. 
In een eerste fase bereikt dit project 300 
leden. 

Uitgevoerd Door verschillende personeelswissels 
loopt de uitwerking van het thema 
seksualiteit vertraging op. 
2012: Boek “Een b®oek vol goesting” is 
klaar 
2013: Infomomenten “Bejaarden en 
begeerte”  (511 deelnemers) + educatief 
pakket seksualiteit voor de afdelingen is 
klaar. 

OD 4.6 S-Plus sensibiliseert in 2011 rond 
homoseksualiteit. S-Plus wijdt minstens 
één artikel in het ledenblad aan dit 
thema en organiseert minstens één train-
de-trainer rond “Holebibingo”. 

Uitgevoerd Artikel in Kras 3/2011 + Kras 1/2012 
Train-de-trainer 16-17/05/2011 + 
13/02/2012 

   
AD 5 Tegen 2015 werkt S-Plus met een 
vrijwilligersbeleidsplan. Belangrijke 
aandachtspunten zijn: een 
rekruteringsstrategie, ervaring 
uitwisselen en een vrijwilligersnetwerk 
verder uitbouwen. 

Uitgevoerd Alle operationele doelstellingen werden 
bereikt. 

OD 5.1 S-Plus stelt een stuurgroep 
vrijwilligersbeleid samen ter 
voorbereiding van het 
vrijwilligersbeleidsplan. De stuurgroep 
komt minimaal vier keer samen in 2011. 

Uitgevoerd De lijst van verwezenlijkingen van de 
stuurgroep is te vinden in de 
voortgangsrapporten. 

OD 5.2 S-Plus bedankt jaarlijks op 
geregelde tijdstippen zijn vrijwilligers 
voor hun inzet.  

Uitgevoerd Een opsomming van de bedankingen en 
activiteiten op landelijk en provinciaal 
vlak staan in de voortgangsrapporten. 

OD 5.3 S-Plus breidt zijn 
vrijwilligersnetwerk uit en onderneemt 

Uitgevoerd Zowel landelijk als provinciaal worden er 
verschillende initiatieven genomen om 
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minimaal drie initiatieven ter promotie 
en rekrutering. Nieuw is de taakgerichte 
aanpak die gehanteerd wordt. 

nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Een 
oplijsting is te vinden in de 
voortgangsrapporten.  

OD 5.4 S-Plus werkt samen met S-Hulp 
bij het uitstippelen van zijn 
vrijwilligersbeleid. Er zijn vier 
overlegmomenten. 

Uitgevoerd De overlegmomenten staan opgesomd in 
de voortgangsrapporten.  

OD 5.5 S-Plus informeert zijn 
medewerkers en vrijwilligers over 
vormingen met betrekking tot 
vrijwilligerswerk. 30% van de educatieve 
medewerkers volgen een vorming. 

Uitgevoerd Zie voortgangsrapporten 

OD 5.6 S-Plus neemt minimaal twee 
initiatieven om internationaal ervaringen 
uit te wisselen.  

Uitgevoerd · Senior Volunteering Project i.s.m. 
Ikarus 2012-2013 

· Organisatie van studiedagen en 
bijeenkomsten ESO 

   
AD 6: Tegen 2015 trekt minimaal 30% 
van de S-Plusafdelingen door hun 
aanbod en uitstraling ook de nieuwe 
generatie van senioren aan: het aantal 
leden jonger dan 65 jaar is met 
minimaal 10% gestegen t.o.v. de 
nulmeting in 2011. 

Gedeeltelijk uitgevoerd OD 6.2 en 6.5 werden niet uitgevoerd 
zoals gepland. (zie OD 6.2 en 6.5) 

OD 6.1 S-Plus voert in januari 2011 een 
nulmeting van de leden jonger dan 65 
jaar uit. 

Uitgevoerd Op 03/01/2011 telt S-Plus 8.909 leden 
jonger dan 65 jaar. 

OD 6.2 S-Plus ontwikkelt in 2011 een 
modeljaarprogramma voor de afdelingen 
met een mix van educatieve, culturele 
en gemeenschapsvormende activiteiten, 
en een evenwicht tussen ontspanning en 
vorming. 

Gedeeltelijk uitgevoerd De provinciale medewerkers verschillen 
onderling sterk over wat de inhoud is van 
een “modeljaarprogramma”. Er wordt 
gekozen voor een laagdrempeliger 
initiatief. In 2012 krijgt elke afdeling een 
“evenementenkalender” waarop grote 
landelijke en provinciale activiteiten 
voorgedrukt staan.  

OD 6.3 S-Plus maakt afspraken met Uitgevoerd Er wordt een sprekerslijst opgesteld 
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minimum drie deskundigen voor lezingen 
in de afdelingen. S-Plus werkt hiervoor 
een financieel ondersteuningsplan uit. 

samen met een financieel 
ondersteuningsplan. De lijst wordt 
jaarlijks geüpdatet. 

OD 6.4 Jaarlijks organiseert S-Plus in 
elke provincie één opendeurdag in een 
afdeling met een gevarieerd aanbod. 
Hierbij wordt een afdelingsactiviteit 
opengesteld voor iedereen. 

Uitgevoerd Een oplijsting van de opendeurdagen is 
terug te vinden in de 
voortgangsrapporten.  

OD 6.5 S-Plus richt jaarlijks in 
samenwerking met S-Sport vijf sportclubs 
op binnen een bestaande S-Plusafdeling. 

Gedeeltelijk uitgevoerd Er werden jaarlijks 3 à 5 nieuwe 
sportclubs opgericht naast een bestaande 
S-Plusafdeling. 

OD 6.6 S-Plus promoot zijn werking bij 
de nieuwe generatie van senioren en 
schrijft jaarlijks in januari minimaal 
20.000 60- en 65- jarigen aan ter 
promotie van zijn werking. 

Uitgevoerd 2011: 31.880 
2012: 28.445 
2013: 27.948 
2014: 27.761 
2015: 27.454 

   
AD 7 Tegen 2015 ontwikkelt S-Plus zich 
verder als belangenbehartiger van de 
groeiende groep ouderen. Hiervoor 
werkt S-Plus een degelijke interne 
overlegstructuur uit en is de vereniging 
vertegenwoordigd in verschillende 
organen, zowel op lokaal, bovenlokaal, 
federaal als Europees niveau. Daarnaast 
maakt S-Plus zijn leden bewust van 
actuele thema’s.  

Gedeeltelijk uitgevoerd OD 7.1 werd niet volledig uitgevoerd 
zoals gepland. (zie OD 7.1) 

OD 7.1 Op het landelijk niveau bepaalt S-
Plus zijn standpunten in de 
beleidswerkgroep en de werkgroep 
pensioenen. Deze komen in totaal 
minstens zes keer samen per jaar. De 
vereniging breidt zijn interne 
overlegstructuren uit. 

Gedeeltelijk uitgevoerd In 2013 hebben we de beleidswerkgroep 
onder de loep genomen en een aantal 
nieuwe jongere leden aangetrokken.  
Wegens personeelswissels lukte het enkel 
in 2014 (en in 2015?) om zes keer samen 
te komen.  
Een overzicht van de bijeenkomsten is 
terug te vinden in de 
voortgangsrapporten.  
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OD 7.2 S-Plus verdedigt de belangen van 
de ouderen op lokaal en bovenlokaal 
niveau, met de hulp van vrijwilligers. S-
Plus heeft minstens 500 
vertegenwoordigers in lokale en 
bovenlokale ouderenraden, sport- en 
cultuurraden. Zij krijgen ondersteuning 
van het landelijk en provinciaal 
secretariaat. 

Uitgevoerd Aantal vertegenwoordigers lokaal en 
bovenlokaal: 

· 2011: 633 
· 2012: 632 
· 2013: 634 
· 2014: 629 
· 2015: voortgangsrapport 2015-

2016 

OD 7.3 S-Plus verdedigt de belangen van 
de ouderen op Vlaams, federaal en 
Europees niveau, met de hulp van 
vrijwilligers. De vereniging is hiervoor 
vertegenwoordigd in minstens vier 
Vlaamse en federale en drie Europese 
structuren. 

Uitgevoerd De lijst van Vlaamse, federale en 
Europese structuren waarin S-Plus 
vertegenwoordigd is, is terug te vinden in 
de voortgangsrapporten.  

OD 7.4 Op Europees niveau start S-Plus 
de secretariaatswerking bij het 
voorzitterschap van ESO op. 

Uitgevoerd Op 01/01/2011 heeft S-Plus het 
secretariaat bij het voorzitterschap van 
ESO overgenomen. 

OD 7.5 S-Plus organiseert jaarlijks 
minstens één sociale actie rond een 
actueel thema. Daarnaast ondersteunt 
de vereniging de campagne van FOS rond 
kindersterfte. 

Uitgevoerd Een oplijsting van de acties is terug te 
vinden in de voortgangsrapporten. 

OD 7.6 S-Plus sensibiliseert jaarlijks zijn 
bestuursvrijwilligers rond fair trade.  

Uitgevoerd Zie voortgangsrapporten voor initiatieven 

OD 7.7 In het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2012 
richt S-Plus i.s.m. Joetz een denkgroep 
op. 

Uitgevoerd De denkgroep komt samen in 2011 en 
2012. De gezamenlijke 
verkiezingsbrochure “Oogpunt” is het 
resultaat. 
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BIJLAGE 3: VISITATIEVERSLAG 
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BIJLAGE 4: SAMENVATTING STAKEHOLDERSANALYSE 
 

1. DOELSTELLING 

Ter voorbereiding van het nieuwe beleidsplan worden verschillende acties ondernomen om 
ons beleid te kunnen baseren op gedegen en betrouwbare informatie. De online bevraging van 
een deel van onze stakeholders behoort tot deze voorbereiding. Samen met andere acties 
zoals de zelfevaluatie, focusgroepen (ronde tafelgesprekken) en een omgevingsanalyse dienen 
de resultaten als input bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan. 
 

2. WERKWIJZE 

In mei 2014 werden verschillende stakeholders aangeschreven met de vraag om een 
vragenlijst in te vullen waarin gepeild werd naar hun mening over verschillende aspecten van 
de werking van S-Plus. 
 
De vragenlijst werd bezorgd aan de stakeholders via email een link naar het onlineprogramma 
Question Pro.  
 
Na 2 weken werd een herinnering gestuurd. Daarna werden alle antwoorden omgezet in een 
Excel bestand.  
 
 
Rubrieken: 

Rubriek 1: Kennis van de organisatie  
Rubriek 2: Tevredenheid over organisatie 
Rubriek 3: Communicatie 
Rubriek 4: Verwachtingen  
Rubriek 5: Kansen en bedreigingen  
 
In onderstaand rapport staan de belangrijkste conclusies. 
 

3. RESULTATEN 

 

3.1 Algemeen 
  
Responsgraad 
 
66 personen zijn gestart met de vragenlijst en hebben minstens een deel van de vragenlijst 
ingevuld. 33 hebben de vragenlijst volledig ingevuld. In totaal werd de bevraging 113 keer 
bekeken. Het invullen zelf duurde 10 à 15 minuten. 
 

 Verstuurd Gestart 
Volledig 
ingevuld 

% volledig 
ingevuld 

Drop outs 

2014 71 66 33 50% 33 
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3.2 Resultaten per rubriek 
 
In het tweede deel van dit rapport worden de verschillende rubrieken en de individuele 
vragen besproken.  
 

 

3.2.1 Rubriek 1: ‘Kennis van de organisatie’ 
 
 
Samenvattende tabel 
 

 
JA % NEE % N 

v1 Heeft u de afgelopen 2 jaren regelmatig (4 keer of 
meer) contact gehad met S-Plus? 

55 86% 9 14% 64 

v2 Kent u de missie, visie & waarden van onze 
organisatie? 

57 89% 7 11% 64 

v3 Staat u achter de missie, visie en waarden van S-
Plus? 

59 93.5% 4 6.5% 63 

 
 
Specifieke vragen 
 

Vraag 1:  ‘Heeft u de afgelopen 2 jaren regelmatig (4 keer of meer) contact gehad met 
S-Plus?’ 

 
De meeste respondenten hebben regelmatig contact gehad met S-Plus. Dit is belangrijk om de 
vragenlijst op een goede en betrouwbare manier te kunnen invullen. 
 
 

Vraag 2: ‘Kent u de missie, visie en waarden van onze organisatie?’ 

 
Zo goed als alle respondenten kennen de missie, visie & waarden van S-Plus. 
 
 

Vraag 3: ‘Staat u achter de missie, visie en waarden van S-Plus?’ 

 
Zo goed als alle respondenten staan ook achter onze missie, visie en waarden. Ook dit is een 
belangrijke indicatie bij het beoordelen van onderstaande resultaten.  
 
 
 
Besluit 
 
De stakeholders kennen onze organisatie en staan bijna unaniem achter onze missie, visie en 
waarden. 
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3.2.2 Rubriek 2: ‘Tevredenheid over de organisatie’ 
 
In deze tweede rubriek peilen we naar de tevredenheid van de stakeholders over de werking 

van onze organisatie. (duid op een schaal van 1 tot 10 een cijfer aan waarbij 1 staat voor 

helemaal oneens en 10 voor helemaal eens) 

 
Samenvattende tabel 
 

 Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

s4 Ik ben tevreden over de werking van S-
Plus 

8,27 1,87 1 10 51 

s5 Ik ben tevreden over het contact met S-
Plus 

8,43 1,75 4 10 51 

s6 Ik ervaar S-Plus als een stabiele & 
betrouwbare partner 

8,69 1,27 6 10 51 

s7 S-Plus komt haar afspraken na 8,84 1,25 6 10 51 

s8 Mijn verwachtingen in S-Plus stemmen 
overeen met het resultaat dat geleverd 
wordt 

8,41 1,77 2 10 51 

s9 Het aanbod van S-Plus voldoet aan mijn 
verwachtingen 

8,18 2,10 1 10 51 

s10 S-Plus vervult een belangrijke en 
relevante maatschappelijke rol 

9,08 1,13 6 10 51 

Gemiddelde 8,56 1,59 4,29 10 51 

 
 
 

Specifieke vragen 
 
Stelling 4: ‘Ik ben tevreden over de werking van S-Plus.’ 

 
De respondenten geven, met een gemiddelde score van 8.27, aan dat ze in het algemeen 
tevreden zijn over de werking van S-Plus. De score ligt wel iets lager dan de gemiddelde score 
(8,56) op deze rubriek maar het blijft wel een goede score. Opvallend is wel dat er ook 
enkele zeer lage scores gegeven worden, die halen het gemiddelde naar beneden. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,27 1,87 1 10 51 
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Stelling 5: ‘Ik ben tevreden over het contact met S-Plus.’ 

 
Het contact met S-Plus scoort iets hoger. Dezelfde opmerkingen als bij de vorige stellingen, 
gelden hier. Een goed resultaat, maar  een beperkt aantal respondenten zijn minder 
tevreden. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,43 1,75 4 10 51 

 
 

Stelling 6: ‘Ik ervaar S-Plus als een stabiele en betrouwbare partner.’ 

 
De respondenten  beschouwen S-Plus als een stabiele en betrouwbare partner. De gemiddelde 
score van 8,69 ligt bij de  beste van deze rubriek en is hoger dan het algemeen gemiddelde op 
alle vragen van deze rubriek (8,56).  
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,69 1,27 6 10 51 

 
 

Stelling 7: ‘S-Plus komt haar afspraken na.’ 

 
En het bewijs dat S-Plus door de respondenten als betrouwbaar wordt ervaren, zien we in de 
hoge score op deze stelling: met een gemiddelde van 8,84 kunnen we stellen dat S-Plus haar 
afspraken nakomt. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,84 1,25 6 10 51 

 
 

Stelling 8: ‘Mijn verwachtingen in S-Plus stemmen overeen met het resultaat dat geleverd 
wordt.’ 

 
De score zakt opnieuw onder het gemiddelde op deze rubriek, maar opnieuw wordt dit door 
enkele zeer lage scores veroorzaakt. Voor de meeste respondenten worden de verwachtingen 
wel degelijk ingevuld. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,41 1,77 2 10 51 
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Stelling 9: ‘Het aanbod van S-Plus voldoet aan mijn verwachtingen.’ 

 
Met een gemiddelde van 8,18 is dit de laagste score binnen deze rubriek. Het  is natuurlijk 
moeilijk om aan iedereen zijn verwachtingen te voldoen. Toch is het een uitdaging om te 
zoeken naar de gaten die nog in het aanbod zitten. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,18 2,10 1 10 51 

 

Stelling 10: ‘S-Plus vervult een belangrijke en relevante maatschappelijke rol.’ 
 
Het gemiddelde 9,08 ligt het hoogst van alle 7 vragen van deze rubriek Alle respondenten zijn 
dus meer dan overtuigd dat er voor S-Plus nog een belangrijke rol is vastgelegd.  
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

9,08 1,13 6 10 51 

 
 
Besluit 
 
De rubriek over de tevredenheid haalt een goed resultaat met als uitschieters de belangrijke 
maatschappelijke rol die we hebben en het nakomen van onze afspraken. Een iets lagere 
score wordt gehaald op het activiteitenaanbod. Het vinden van de blinde vlekken in het 
aanbod blijft een belangrijke uitdaging. 
 
 
3.2.3 Rubriek 3: ‘Communicatie’  
 
 
In deze rubriek wordt er gepeild naar de mening van de deelnemers over enkele 

communicatieaspecten van S-Plus. Er werd gevraagd om een score van 1-10 aan te duiden, 

waarbij 1 staat voor helemaal oneens en 10 voor helemaal eens. 
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Samenvattende tabel 
 

 Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

s11 De communicatie met S-Plus verloopt 
vlot 

8,36 1,69 3 10 47 

s12 S-Plus is vlot bereikbaar als ik hen 
nodig heb 

8,55 1,54 4 10 47 

s13 Het aanbod van S-Plus wordt op een 
goede en aantrekkelijke manier 
bekendgemaakt 

8,47 1,79 1 10 47 

s14 S-Plus is voldoende gekend bij haar 
doelgroep 

7,87 2,18 1 10 47 

s15 S-Plus komt voldoende in de media 6,68 2,80 1 10 47 

Gemiddelde 7,99 2 2 10 47 

 
 
Specifieke vragen 
 

Stelling 11: ‘De communicatie met S-Plus verloopt vlot.’ 
 
De communicatie met S-Plus verloopt volgens de stakeholders zeer vlot. Het gemiddelde van 
8,40 ligt hoger dan het gemiddelde van deze communicatierubriek en is ook op zich een 
goede score. Dit zagen we ook in de vorige rubriek waar de tevredenheid over het contact 
met S-Plus gelijkaardig scoorde (8,43). 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,36 1,69 3 10 47 

 
 
 

Stelling 12: ‘S-Plus is vlot bereikbaar als ik hen nodig heb.’ 
 
De beste score binnen deze rubriek. De bereikbaarheid van S-Plus is dus zeker oké.  
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,55 1,54 4 10 47 
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Stelling 13: ‘Het aanbod van S-Plus wordt op een goede en aantrekkelijke manier 
bekendgemaakt.’ 

 
Net als de 2 vorige stellingen over het contact met S-Plus scoort ook de bekendmaking  
van het aanbod zeer goed (8,47) en hoger dan het rubriekgemiddelde (7,67). 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

8,47 1,79 1 10 47 

 
 
 

Stelling 14: ‘S-Plus is voldoende gekend bij haar doelgroep.’ 

 
S-Plus is gekend bij haar doelgroep, maar er is zeker verbetering mogelijk. Dit is één van de 
lagere scores binnen deze bevraging.  
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

7,87 2,18 1 10 47 

 
 
 
Stelling 15: ‘S-Plus komt voldoende in de media.’ 

 
S-Plus komt te weinig in de media. De gemiddelde score van 6,69 is niet hoog. De 
respondenten geven aan dat hier een duidelijke verbetering mogelijk en misschien wel 
noodzakelijk is. 
 

Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

6,68 2,80 1 10 47 

 
 
 
 
Communicatiekanalen 
 
S-Plus promoot zijn werking via verschillende kanalen. Er werd gevraagd om op een schaal 
van 1 tot 10 aan te duiden hoe belangrijk de verschillende kanalen zijn waarbij 1 staat voor 
totaal onbelangrijk en 10 voor heel belangrijk. 
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 Gemiddelde Std Dev Minimum Maximum N 

s16 Kras (ons tijdschrift) is een 
belangrijk mediakanaal voor S-Plus 

8,70 1,74 1 10 44 

s17 S-Magazine (tijdschrift 
socialistische mutualiteiten) is een 
belangrijk mediakanaal voor S-Plus 

8,28 1,56 5 10 44 

s18 Nieuwsbrieven zijn een belangrijk 
mediakanaal voor S-Plus 

8,33 1,77 2 10 43 

s19 De website www.s-plusvzw.be is 
een belangrijk mediakanaal voor S-
Plus 

7,88 2,25 1 10 44 

s20 Facebook is een belangrijk 
mediakanaal voor S-Plus 

5,79 3,43 1 10 43 

s21 Twitter is een belangrijk 
mediakanaal voor S-Plus 

5,37 3,24 1 10 43 

v22 Welke kanalen gebruiken we nog 
niet/te weinig  en zouden we wel 
/meer moeten gebruiken? (open 
vraag) 

     

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de respondenten vooral de tijdschriften en de nieuwsbrief 
als belangrijkste communicatiekanalen beschouwen. De website en vooral de sociale media, 
zoals facebook en twitter, zorgen voor meer discussie. Niet toevallig gaat het om de best 
uitgebouwde kanalen en scoren de nieuwe, en de minder of niet gebruikte kanalen lager. Als 
nieuwe kanalen gebruikt worden, is het belangrijk om de meerwaarde te benoemen en 
duidelijk naar voor te brengen. 
 

De open vraag levert geen duidelijke antwoorden op, geen enkel antwoord komt meer dan 

eenmaal voor. De losse antwoorden staan hieronder opgesomd: 

· Standpunten via pers. Reageren op actualiteit 
· Informatie naar de afdelingen via de provinciale en regionale structuren. 
· Regionale tv 
· Maandblad 
· Interne communicatiekanalen om alle personeelsleden inclusief veldwerkers te 

bereiken 
· Sociale mediakanalen 
· Linkedin 
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Besluit 
 
S-Plus is vlot bereikbaar en de communicatie loopt goed. Het aanbod wordt op een 
aantrekkelijke manier bekendgemaakt. De bekendheid van S-Plus kan wel beter en we komen 
als organisatie te weinig in de pers. Dit zijn 2 belangrijke aandachtspunten uit deze rubriek. 
Bij de communicatiekanalen wordt vooral teruggegrepen naar de bestaande instrumenten  
(S-Plus ledenblad (Kras), S-Magazine, digitale nieuwsbrief) en roepen de sociale mediakanalen 
meer discussie op. De website scoort verrassend goed, rekening houdend met het feit dat nog 
niet alle senioren internettoegang hebben. 
Meer en meer senioren/leden maken echter gebruik van het internet, en in de toekomst zal 
het gebruik van het internet, facebook, twitter en andere sociale media, zonder twijfel 
toenemen, ook bij onze leden. De mensen warm maken hiervoor en op de voordelen wijzen, 
is een interessante uitdaging voor onze organisatie. 
 
 
3.2.4 Rubriek 4: ‘Verwachtingen’  
 
 
Specifieke vragen 

 

Vraag 23: ‘Wat is volgens u de belangrijkste opdracht voor S-Plus in de komende vijf jaar?’ 

 

Uit deze bevraging blijkt duidelijk dat het behartigen van de belangen van de ouderen één 
van de belangrijkste opdrachten blijft voor S-Plus. Invloed uitoefenen op het beleid en het 
vertegenwoordigen van deze doelgroep is belangrijk zeker met de toenemende vergrijzing en 
de discussie rond de betaalbaarheid van de pensioenen en andere voordelen voor ouderen die 
onder druk staan.  
 
Ook het aanbieden van een vrijetijdsaanbod blijft belangrijk. Het samenbrengen van ouderen 
op een aangename en betaalbare manier is een opdracht die S-Plus zeker niet mag 
verwaarlozen volgens de respondenten van deze vragenlijst. Het sociaal contact bevorderen is 
een kerntaak voor onze organisatie.  
 
Ouderen informeren over verschillende aspecten rond gezondheid is een derde belangrijk 
thema om aandacht aan te besteden.  
 
Een laatste opmerking die verschillende keren terugkomt, is het aantrekken van nieuwe, 
jongere en vooral actieve senioren. Het is belangrijk om de werking ook af te stemmen op de 
noden van een nieuwe generatie en de aansluiting met hen  niet te verliezen.  
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Vraag 24: ‘Stel dat u gevraagd wordt om samen met S-Plus een initiatief of een project uit te 
werken, welk droomproject zou u dan met ons willen uitvoeren?’ 

 
De antwoorden op deze vraag zijn grofweg in te delen in 3 categorieën: voorstellen voor het 
vrijetijdsaanbod, inhoudelijke thema’s die we verder kunnen uitwerken en enkele grotere 
projectvoorstellen om samen met S-Plus te realiseren.  
 
Voorbeelden van de projecten zijn bv. ‘het opzetten van een netwerk waarbij valide senioren 
zich inzetten voor  zorgbehoevende senioren’, ‘een ouderenkantoor oprichten naar voorbeeld 
van het JAC, waar je met problemen en vragen terechtkan’, een ‘nieuwe manier ontwikkelen 
van ouderen verenigen en organiseren via sociale media’, maar ook het opzetten van 
‘grensoverschrijdende solidariteit met senioren’, ‘intergenerationele projecten’ en een 
‘intercultureel project rond de positie van ouderen’. 
 
Inhoudelijk worden er enkele zorgthema’s zoals ‘projecten rond beweging en gezonde 
voeding’ en  ‘de zilverwijzer (vigez) introduceren’ aangebracht en enkele ruimere thema’s 
zoals ‘inspraak- en participatiekansen voor ouderen’, ‘nieuwe woonvormen’ en ‘gratis 
busvervoer’.  
 
Als derde groep zien we voorstellen voor vrijetijdsactiviteiten zoals groepsreizen, 
filmavonden, voorstellingen rond de grote oorlog bijwonen, bier brouwen en proeven, een 
motorclub voor ouderen, koken (ook met kinderen), een repaircafé organiseren een 
moestuinclubje oprichten, een fietsclub opzetten, ook met elektrische fietsen wandelingen, 
bv. ‘steden ontdekken’.  
 
 

Vraag 25: ‘Naar welke doelgroep moeten we ons als seniorenvereniging richten (leeftijd, 
soort oudere,…)?’ 
 
Hier werden alle mogelijke antwoorden gegeven, gaande van ‘iedereen’, ‘alle senioren’, 50+, 
55+, 60+, 65+, 70+. Vaak komen ook de doelgroepen ‘jonggepensioneerden’ en jongere 
senioren terug, zonder een duidelijke leeftijd.  
De meeste respondenten spreken van deze jongere senioren en 50 of 60+. Belangrijk is een 
gedifferentieerd aanbod. Niet iedereen heeft dezelfde noden. Zo hebben 
jonggepensioneerden andere noden dan 70+ en zeker dan nog actieve 50+. Het is vooral een 
uitdaging voor S-Plus om een antwoord te vinden op de behoeften van deze verschillende 
doelgroepen. Indien dit mogelijk is, zou iedereen vanaf 50 en zelfs jonger welkom moeten 
zijn.  
 
 

Vraag 26: ‘Welke doelgroep bereiken we volgens u nu reeds voldoende?’ 

 
De meeste respondenten vinden dat we nu reeds de ‘oudere senior’ voldoende bereiken, en 
bedoelen hiermee de senioren vanaf 70, voor sommigen begint deze groep vanaf 65 jaar.  
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Vraag 27: ‘Welke doelgroep bereiken we op dit moment te weinig?’ 

 
De respondenten geven aan dat we vooral de jongere, actieve senioren niet bereiken. Ook de 
hoger geschoolden, de echte kansarmen en allochtone ouderen bereiken we minder of niet. 
De actieve senioren zijn natuurlijk een belangrijke doelgroep om de afdelingswerking te 
bestendigen. Deze groep opnieuw betrekken bij het opbouwen van de werking van S-Plus is 
een belangrijke uitdaging in de komende jaren. 
 
Organisatiepijlers 
 
S-Plus werkt volgens verschillende pijlers. Er werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 

aan te duiden hoe belangrijk de verschillende pijlers  zijn waarbij 1 staat voor totaal 

onbelangrijk en 10 voor heel belangrijk. 

 

 
Gemiddelde 

Std 
Dev 

Minimum Maximum N 

s28 S-Plus organiseert en 
ondersteunt lokale afdelingswerking 

8,81 1,67 2 10 36 

s29 S-Plus zet zich in als 
belangenbehartiger 

8,86 1,68 2 10 36 

s30 S-Plus neemt initiatieven in 
woon- en zorgcentra 
(seniorenproject) 

7,86 2,51 1 10 36 

s31 S-Plus organiseert reizen voor 
senioren 

8,08 1,96 2 10 36 

s32 S-Plus culturele activiteiten en 
cursussen. 

8,31 1,88 2 10 36 

s33 S-Plus organiseert studiedagen 
en vorming over 
gezondheidsthema’s 

8,36 1,87 2 10 36 

s34 S-Plus organiseert sport- en 
bewegingsactiviteiten 

8,36 2,02 1 10 36 

s35 S-Plus ondersteunt 
mantelzorgers. (S-Plus Mantelzorg) 

8,05 2,58 1 10 36 

s36 Welke opdrachten komen 
volgens u niet aan bod en zouden dit 
wel moeten doen? (open vraag) 
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Uit de bovenstaande resultaten blijkt duidelijk dat de respondenten de afdelingswerking en 
het behartigen van de belangen van de senioren de belangrijkste opdracht voor S-Plus vinden. 
Opvallend is wel dat alle pijlers, op één na,  een score van boven de 8 halen. Ze worden dus 
allemaal als belangrijk beschouwd. Enkel de initiatieven in woon- en zorgcentra halen een 
score net onder de 8 en is volgens de respondenten iets minder belangrijk dan de andere 
pijlers. 
 
De open vraag levert niet echt extra informatie op. 
 

Thema’s 
S-Plus werkt rond enkele concrete thema’s.  

Er werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te duiden hoe belangrijk de verschillende 

thema’s  zijn waarbij 1 staat voor totaal onbelangrijk en 10 voor heel belangrijk. 
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Gemiddelde 

Std 
Dev 

Minimum Maximum N 

s37 Dementie 8,92 1,68 3 10 37 

s38 Euthanasie voor personen met 
dementie 

8,56 2,14 2 10 37 

s39 Respect voor ouderen in 
rusthuizen 

8,92 1,75 2 10 37 

s40 Gelijkwaardige behandeling 
van senioren in rusthuizen 

8,92 1,70 3 10 37 

s41 Iedereen digitaal 7,53 2,09 3 10 37 

s42 Duurzaamheid 7,67 2,22 1 10 37 

s43 Diversiteit 7,98 1,98 2 10 37 

s44 Alleenstaande ouderen 8,94 1,62 4 10 37 

s45 Pensioen (uitstel van 
pensioen, afschaffing 
brugpensioen…)  

8,67 1,93 2 10 37 

v46: Welke thema’s komen niet 
aan bod en zouden wel aan bod 
moeten komen? (open vraag) 

     

 

De thema’s die het meeste aanslaan bij de respondenten zijn ‘dementie’, ‘alleenstaande 

ouderen’, ‘respect voor en gelijkwaardige behandeling van senioren in rusthuizen’. Iets 

minder belangrijk vinden de respondenten ‘Duurzaamheid’ en ‘Iedereen digitaal’. In het 

algemeen kunnen we wel stellen dat alle thema’s een goede score halen en zeker belangrijk 

zijn. 

 

Uit de open vraag komen verschillende voorstellen. Alle suggesties zijn hieronder opgesomd. 

· Meer aandacht voor vrolijkheid en pret 
· Veiligheid 
· Begeleiding in rusthuizen 
· Waardevol ouder worden 
· Een gezonde geest in een gezond lichaam 
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· Armoede bij ouderen 
· Mobiliteit 

 
3.2.5 Rubriek 5: ‘Kansen en bedreigingen’  
 
Open vragen 

Vraag 47: ‘Welke kansen en uitdagingen ziet u de komende jaren voor onze organisatie 
weggelegd?’ 

 

Een kans die vaak genoemd wordt, is de vergrijzing (in 2050 is 32% van de totale bevolking in 
België met pensioen). De vergrijzing zorgt voor een grote toename van de doelgroep die we 
met S-Plus willen bereiken. Dit biedt mogelijkheden om als organisatie te groeien en als 
organisatie aan belang te winnen. Om de groei te realiseren is het belangrijk om S-Plus 
duidelijk op de kaart te zetten. De mensen uit onze doelgroep moeten ons kennen en ons vlot 
kunnen bereiken. De nieuwe digitale mogelijkheden zijn een grote uitdaging voor onze 
organisatie. Steeds meer ‘nieuwe ouderen’ zijn thuis in deze wereld, het is dan ook belangrijk 
om hen aan te spreken via de kanalen die ze kennen en gebruiken en ondertussen de huidige 
generatie ouderen niet te verliezen. Dit is een evenwichtsoefening die grote kansen biedt, 
maar daarom nog niet evident is.  
Een andere belangrijke manier om ‘in the picture’ te blijven staan, is het opnemen voor de 
belangen van onze doelgroep. Het is belangrijk dat het nut van onze organisatie duidelijk in 
de verf wordt gezet.  
 
 

Vraag 48: ‘Welke bedreigingen ziet u voor onze organisatie in de nabije toekomst?’ 

 
De belangrijkste bedreiging voor onze organisatie is het veranderende politieke en vooral 
maatschappelijke landschap. Er is sprake van een duidelijke verrechtsing in onze samenleving 
waardoor waarden als solidariteit onder druk komen te staan. We evolueren steeds meer naar 
een samenleving waar het individu centraal staat. Een antwoord hierop vinden is niet evident, 
maar is misschien wel de belangrijkste uitdaging voor onze organisatie. En dit zal moeten 
gebeuren met minder middelen. Er wordt gesnoeid op subsidies in zowat alle sociale 
sectoren. Een andere bedreiging is van een andere orde. Door de vergrijzing en de grote 
toename van onze doelgroep, springen er steeds meer privébedrijven op deze markt. Het is 
belangrijk om een eigen profiel te blijven behouden en een manier te zoeken om ons tussen 
deze nieuwe spelers te plaatsen. Tegelijkertijd is het belangrijk om aandacht te blijven 
hebben voor ouderen, die uit de boot dreigen te vallen, een groep waar de privébedrijven 
weinig aandacht voor hebben. 
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4. ALGEMENE CONCLUSIE 

Uit deze bevraging wordt onze rol als belangenbehartiger duidelijk naar voor geschoven. We 
moeten het opnemen voor de ouderen in onze samenleving, een groep die overigens steeds 
groter wordt de komende jaren. Deze vergrijzing biedt ons kansen om te groeien, maar zorgt 
ook voor meer concurrentie omdat ook de privémarkt, steeds meer inspeelt op deze 
aantrekkelijke doelgroep. Onszelf profileren en duidelijk in de markt zetten is daarom zeer 
belangrijk om onze plaats die we vandaag bekleden ook in de toekomst te blijven garanderen. 
Dit betekent dat we moeten inspelen op de noden en verwachtingen van een nieuwe groep 
ouderen, die duidelijk verschillen van de huidige generatie. We moeten hierbij zeker 
oppassen, de huidige leden niet uit het oog te verliezen. Ouderen samenbrengen op een 
betaalbare en laagdrempelige manier blijft belangrijk. Een gedifferentieerd aanbod en een 
gedifferentieerde manier van werken is dan ook essentieel. Dit is een belangrijke uitdaging, 
met als grootste bedreiging de individualisering en verrechtsing van de samenleving en vooral 
de substantiële vermindering van subsidies.   
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BIJLAGE 5: VERSLAG FOCUSGROEPEN 

 
 

In kader van dit beleidsplan kozen we voor focusgroepen (= ronde tafelgesprekken) eerder 

dan voor een grootscheepse schriftelijke ledenenquête.  

Elke provinciaal verantwoordelijke verzamelde een groep van ongeveer vijftien vrijwilligers 
die S-Plus door en door kennen. Ze oefenen verschillende taken uit voor S-Plus: voorzitters, 
secretarissen, penningmeesters, vertegenwoordigers in lokale en bovenlokale adviesraden, 
bestuursleden. Er werd ook aan elke provinciaal verantwoordelijke gevraagd één vrijwilliger 
af te vaardigen naar het planningsteam. Deze vrijwilligers nemen ook deel aan de 
focusgroepen. 

 
De ronde tafelgesprekken worden begeleid door Amand Dewaele (Dewaele Consultancy). We 
kozen bewust voor een externe begeleider, omdat we zelf teveel betrokken partij zijn. Ook 
hebben wij geen ervaring in het begeleiden van dergelijke sessies.  
Amand Dewaele hanteert de methode De Bono om uit te vissen wat volgens de vrijwilligers 
sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen zijn voor S-Plus. 
De methode de Bono is een manier om het creatieve denken te stimuleren aan de hand van 
zes gekleurde hoeden. Deze hoeden maken het voor de deelnemers mogelijk om telkens 
vanuit een andere rol te communiceren. 

o Witte hoed: Objectiviteit: feiten, cijfers en informatie. 
o Gele hoed: Positief denken 
o Groene hoed: creativiteit en nieuwe ideeën 
o Rode hoed: emoties 
o Zwarte hoed: toont de zwakke punten van ideeën 
o Blauwe hoed: overkoepelend boven de andere hoeden 

 
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste resultaten.  
 
COMMUNICATIE 
 
De vrijwilligers zijn tevreden met bestaande communicatiemiddelen als het ledenblad, de 
website, de S-Plusmobiel en de S-Plusstand. Zij vinden ook dat er nog mogelijkheid tot 
uitbreiding is. Het ledenblad is eigenlijk nog steeds geen ledenblad in alle provincies (niet in 
Vlaams Brabant en Limburg) en dat wordt door sommige bestuursleden als een gebrek 
ervaren. Ook de suggestie om de frequentie van het ledenblad te verhogen, klinkt in 
meerdere provincies. Verder zien de vrijwilligers nog veel groeimogelijkheden voor de 
digitale communicatie, en zeker de website. Over sociale media wordt niet gesproken op de 
ronde tafelgesprekken. 
De interne communicatie van S-Plus wordt op vele vlakken als zwak beschouwd. De structuur 
van S-Plus is volgens de vrijwilligers niet duidelijk en  er is verwarring tussen S-Plus, S-Sport 
en S-Academie.2 Verder vinden ze het landelijk secretariaat niet transparant en is er geen 
goede band tussen het landelijk secretariaat en de vrijwilligers. Het is voor hen ook niet 

                                                           
2
 Ook de visitatiecommissie wees ons op deze onduidelijkheid. 
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duidelijk welke activiteiten door het landelijk secretariaat worden georganiseerd. Informatie 
uit de beleidswerkgroep en de provinciale raden of beslissingen genomen door de Raad van 
Bestuur en de Algemene Vergadering dringen niet door tot bij de afdelingen. 
Vertegenwoordigers van S-Plus in lokale raden zijn vaak te weinig op de hoogte van de S-
Plusstandpunten om hun taak ten volle te kunnen uitoefenen.  
De vrijwilligers doen heel wat suggesties om de interne communicatie te verbeteren. Onder 
meer een ideeënbank oprichten om kennis van bestuursleden uit te wisselen, maandelijkse 
beleidssamenkomsten op afdelingsniveau voor leden die niet beschikken over internet of een 
beleidsnieuwsbrief voor bestuursleden. Het landelijk secretariaat is zich bewust van deze 
hiaten in haar interne communicatie en zal hier binnen de doelstellingen zeker aandacht aan 
besteden.  
 
NAAMBEKENDHEID 
 
De naambekendheid van S-Plus scoort laag. Dat wisten we al uit een telefonische enquête die 
we lieten uitvoeren door MAS (Market Analysis and Sythesis) in 2011. Het was de bedoeling 
met de S-Plusmobiel onze naambekendheid te verbeteren, maar dit leverde niet het 
verhoopte resultaat. Ook onze vrijwilligers verwachten nog acties van ons op dit vlak. Zij 
vragen ons ervoor te zorgen dat we meer in de pers komen en ook dat zij, als afdeling, 
tijdens een activiteit herkenbaar zijn als groep (door bvb. T-shirts). Ook deze bemerking 
wordt zeker mee genomen in de doelstellingen. 
De vrijwilligers willen zelf graag hun steentje bijdragen aan een betere naambekendheid. Zo 
vragen ze het landelijk secretariaat naar een vorming rond “omgaan met de pers” en “gebruik 
van media”. 
 
PROVINCIALE WERKING 
 
De vrijwilligers zijn unaniem lovend over de ondersteuning die ze krijgen van de provinciale 
secretariaten. Ook de regionale adviesraden (vergadering met de bestuursleden per regio) 
vinden ze positief, net als het provinciaal aanbod. 
 
AFDELINGSWERKING 
 
De vrijwilligers zijn positief over wat er in de afdelingen gebeurt. Het aanbod en de sfeer 
binnen de afdeling zitten goed. Er is samenwerking tussen sommige afdelingen en voor leden 
is het ook mogelijk om deel te nemen aan activiteiten van naburige afdelingen. Sommige 
afdelingen krijgen steun van de gemeente, onder vorm van een subsidie of een lokaal. Toch 
zit hier het probleem: op elke focusgroep blijkt dat er een gebrek is aan betaalbare lokalen. 
De vrijwilligers vinden dat er op landelijk niveau moet gekeken worden of er geen 
samenwerkingsverbanden met andere organisaties mogelijk zijn, die dit probleem kunnen 
oplossen. Dit wordt een aandachtspunt binnen de doelstellingen.  
 
Ook nieuwe gemotiveerde vrijwilligers zijn moeilijk te vinden. Er wordt geopperd de nieuwe 
generatie van vrijwilligers anders te benaderen en niet onmiddellijk te overladen met 
verantwoordelijkheden.  
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AANBOD 
 
Hoewel de vrijwilligers wel tevreden zijn met het huidige aanbod, zowel landelijk, provinciaal 
als lokaal, hebben zij toch nog heel wat suggesties. 
Het is, eerst en vooral, niet helemaal duidelijk wie precies onze doelgroep is. Zijn dit de 
vijftigers? Of zijn het mensen met pensioen, dus 65-plussers? Dit is een vraag waar het 
landelijk secretariaat een antwoord moet op formuleren. 
Verder weten niet alle afdelingen even goed hoe ze die nieuwe generatie van senioren 
kunnen bereiken. Zij vragen hiervoor ideeën van het landelijk secretariaat. Sommige 
vrijwilligers suggereren een verschillend aanbod op te starten voor jonge en oudere senioren, 
of weekend- of avondactiviteiten te organiseren zodat ook jongere senioren kunnen komen.  
 
De jaarlijkse ledenwervingsactie van S-Plus brengt heel wat nieuwe leden op. Het probleem is 
dat deze nieuwe leden vaak hun weg niet vinden naar de afdelingen. Een oplossing hiervoor 
zou kunnen zijn om de nieuwe leden jaarlijks samen te brengen per provincie of regio. 
Sommige bestuursleden brengen alle nieuwe leden een bezoek, maar dit is niet altijd 
haalbaar.  
 
NETWERK 
 
Het partnerschap met de Socialistische Mutualiteiten wordt als een troef ervaren door de 
vrijwilligers. Toch moet ook hier nog aan gewerkt worden. De afdelingen zouden bijvoorbeeld 
graag foldertjes van hun activiteiten verspreiden via de mutualiteitskantoren. Dit kan nog 
niet overal.  
De afdelingen beseffen ook dat samenwerken de kosten van activiteiten zou kunnen drukken. 
Dit kan met andere S-Plusafdelingen, of met andere seniorenverenigingen. Daarom wordt de 
vraag gesteld naar een lijst van seniorenverenigingen per regio. Zo weten zij met wie ze 
contact kunnen leggen.  
 
EXTERNE BEDREIGINGEN 
 
De vrijwilligers zien een aantal bedreigingen voor de toekomst. S-Plus zal moeten proberen 
hier zo goed mogelijk op te anticiperen. 
 
In alle provincies wordt aangegeven dat er heel wat concurrentie is voor S-Plus. Naast diverse 
andere seniorenverenigingen hebben ook dienstencentra een eigen aanbod voor senioren. 
Daarenboven zorgt de crisis en het beperkt pensioen van mensen ervoor dat ze gaan kiezen 
uit het ruime aanbod.  
 
Verder zien de vrijwilligers ook het huidige politieke klimaat als een bedreiging voor het 
verenigingsleven.  
 
Vanuit de perceptie van de vrijwilligers is er verwarring tussen de verschillende “rode” 
verenigingen (S-Plus, Viva, VFG) en werken “rode” organisaties als de Socialistische 
Mutualiteiten, vakbond en partij niet voldoende samen.  
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ALGEMEEN BESLUIT 
 
De focusgroepen zijn zeer nuttig gebleken. Het was heel verrijkend om naar S-Plus te kijken 
door de ogen van onze vrijwilligers. Zij zijn immers onontbeerlijk voor onze vereniging en het 
spreekt dan ook vanzelf dat S-Plus er alles aan moet doen opdat zij hun taak op een 
comfortabele manier kunnen uitvoeren. 
Hun bemerkingen zijn allen mee opgenomen in de SWOT-analyse.  
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BIJLAGE 6: ZELFEVALUATIE S-PLUS 

 

7 mei 2014 

1. DOELSTELLING 

Als organisatie willen we ons beleid baseren op gedegen en betrouwbare informatie. 

Daarnaast willen we continu verbeteren en innoveren met als ultieme doelstelling het leveren 

van kwaliteitsvolle dienstverlening in functie van tevreden leden. 

Daarom is het belangrijk om kritisch stil te staan bij de werking van onze organisatie. 

Dagelijks worden er inspanningen geleverd om een zo hoog mogelijke kwaliteit aan te bieden. 

Om de 2 jaar plaatsen we dit in een breder perspectief en onderwerpen we onze dienst aan 

een zelfevaluatie. Hierbij staan we stil bij de gehele werking en houden een evaluatie van 

alle processen die onze dienstverlening mogelijk maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om 

verbeteracties op elkaar af te stemmen en gestructureerd de kwaliteit van onze 

dienstverlening te optimaliseren. 

De zelfevaluatie kadert binnen de beleidscyclus van de organisatie. 

2. BELEIDSCYCLUS 

De beleidscyclus is het cyclisch proces van voorbereiding, bepaling, besluitvorming, uitvoering 
en evaluatie van het gevoerde beleid. Onze beleidscyclus kent telkens een looptijd van 5 
jaar. Binnen deze 5-jaarlijkse cyclus komt een jaarlijkse cyclus voor de begroting, het 
voortgangsrapport en het jaarverslag terug. Als basis gebruiken we het EFQM-
managementmodel. 
 
Zie hiervoor procedure 2.1 in het kwaliteitshandboek. 

3. WERKWIJZE 

De scan, is een middel om een snelle sterkte-zwakteanalyse uit te voeren op de verschillende 
aandachtsgebieden binnen de organisatie. Uit het resultaat kunnen we de domeinen en 
punten bepalen die prioritair aangepakt dienen te worden. 
 
De nadruk ligt niet enkel op de score zelf maar ook op de discussie om als dienst tot een 
consensus te komen over de toegekende score en het bepalen van de prioriteiten. 
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Elke vraag krijgt een score m.b.t. verbeterbehoefte (V) & belangrijkheid (B) waaraan een 
verbeterprioriteit (P) wordt gekoppeld 
 
 Verbeterbehoefte (V) Belangrijkheid (B) 

0 Hier is geen verbeterbehoefte nodig Dit aspect is op dit moment niet 

belangrijk 

1 Hier kan best een lichte verbetering 

gebeuren 

Dit aspect is nu minder belangrijk 

2 Hier is zeker een merkelijk verbetering 

nodig 

Dit aspect is nu vrij belangrijk 

3 Hier moet dringend ingrijpende 

verbetering zijn 

Dit aspect is nu enorm belangrijk 

 

De deelnemers werden verdeeld in 6 groepen:  

• Groep 1: Antwerpen 
 

• Groep 2: Vlaams Brabant  
 

• Groep 3: Limburg 
 

• Groep 4: Oost-Vlaanderen 
 

• Groep 5: S-Plus national 
 

• Groep 6: West-Vlaanderen 
 

Elke groep geeft een score op elk van de 100 stellingen. Deze score varieert per stelling van 0 

tot 9. De resultaten van de groepen worden nadien opgeteld en dit zowel per domein (som 

van de 10 stellingen) als per stelling.  

Aan de hand van deze resultaten volgt een bespreking in groep met één of twee 

vertegenwoordigers per groep:  

Aanwezigen: Sarah Van Humbeeck, Irene Van Humbeeck, Daria Vervaet, Katalina Venegas, 

Tim Gibney, Peggy Demoor, Sabine Goethals, Dirk Laruweere, Conny Guldentops 
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4. RESULTATEN 

 

Alle stellingen worden hieronder kort besproken. De goede scores worden in het groen 

weergegeven. De prioritaire stellingen worden in het rood weergegeven. De stellingen die als 

2de prioriteit worden aangeduid, zijn in het geel aangeduid. (groen tem 15 - geel 16 tem 24 – 

rood 25+) 

 

LEIDERSCHAP 

Algemene opmerkingen 

Het domein leiderschap haalt binnen de 10 domeinen een score in het midden (136). Een 

prioriteitsscore wordt bij één stelling gehaald. Twee stellingen halen een 2de prioriteitsscore.  

Stelling 1: Er is bij de leidinggevenden een duidelijk engagement voor het bereiken van 

kwaliteitsdoelstellingen. (score 9)  

Er is zeker engagement aanwezig voor het bereiken van kwaliteitsdoelstellingen. 

 

Stelling 2: De leidinggevenden zorgen voor een consequente evaluatie en opvolging van de 

doelstellingen (score 9). 

De doelstellingen, opgenomen in het beleidsplan worden goed opgevolgd. 

 

Stelling 3: De leidinggevenden nemen initiatieven om taakverdeling en teamwerk bij 

medewerkers te optimaliseren. (score 18)  

In Oost-Vlaanderen zijn twee collega’s met pensioen (en is een collega deeltijds) en ze 

werden niet vervangen. Dit verklaart de hogere score op deze stelling. 

In Vlaams Brabant is er een goede administratieve taakverdeling, maar de educatieve 

medewerkers moeten meer prioriteiten stellen.  

In West-Vlaanderen zit het kleine team verdeeld over Kortrijk en Brugge. Tussen de collega’s 

onderling is er daardoor minder zicht op wat iedereen doet. Dankzij een goede communicatie 

en teamvergaderingen wordt er wel degelijk teamwerk gecreëerd, maar het blijft steeds een 

aandachtspunt. Een voordeel is de betere bereikbaarheid voor de vrijwilligers en afdelingen.  

De medewerkers uit Antwerpen geven aan dat dit bij hen minder speelt, ondanks de spreiding 

over 3 locaties. Dankzij goede afspraken hebben ze wel degelijk het gevoel dat ze een echt 

team vormen. Ze komen ook maandelijks samen en bellen vaak om bij elkaar af te toetsen.  
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Stelling 4: De leidinggevenden stimuleren medewerkers tot het geven van signalen en het 

formuleren van verbetervoorstellen. (score 12) 

Dit loopt redelijk vlot in alle provincies en nationaal. 

 

Stelling 5: Er worden middelen vrijgemaakt voor vernieuwende initiatieven van 

personeelsleden. (score 23)  

Middelen vrijmaken is moeilijk door de mindere financiële situatie. Er zullen keuzes moeten 

gemaakt worden. Er is nood aan steeds meer begeleiding van de afdelingen. Dit vergt 

middelen, vooral tijd van medewerkers om dit goed op te volgen.  

In Antwerpen wordt aangegeven dat er wel aangemoedigd wordt om creatief te zijn. Nieuwe 

ideeën, bv. activiteiten voor alleenstaanden. Er is al een heel denkproces over de 

mogelijkheden voor specifieke activiteiten voor deze doelgroep geweest, zelfs minder 

conventionele activiteiten zoals dating worden overwogen. 

 

Stelling 6: De inzet en de prestaties van de medewerkers en teams worden erkend. (score 9) 

De inzet van de medewerkers wordt erkend, maar dit kan altijd beter. Dit is belangrijk om de 

motivatie zo hoog mogelijk te houden. 

 

Stelling 7: De leidinggevenden staan open voor feedback op hun eigen functioneren en nemen 

dit als middel tot groei en verbetering. (score 8) 

Niet alle medewerkers durven open feedback te geven. Dit is echter geen prioritair punt op 

dit moment. 

 

Stelling 8: De leidinggevenden streven naar openheid van beleidsvoering en 

informatiedoorstroming (score 13) 

De meeste deelnemers geven aan dat de informatiedoorstroming altijd beter kan. De info 

stroomt niet altijd voldoende snel door.  
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Stelling 9: De leidinggevenden gaan doordacht en planmatig te werk bij het nemen van 

beslissingen. (score 28)  

Deze stelling haalt de hoogste score binnen deze rubriek. De verschillen in score hebben te 

maken met beslissingen in kader van minder financiële middelen.  

Gezien minder middelen, moeten leidinggevenden soms (on)populaire maatregelen beslissen 

en uitvoeren. Socio-cultureel werk wordt het laatste jaar geconfronteerd met minder 

subsidies (activiteiten schrappen, DAC’ers zijn weg, verandering jobinhoud, minder 

contactvergaderingen). 

Er wordt aangegeven dat er opnieuw een positieve evolutie is, in de meeste provincies. 

Veranderingen vragen natuurlijk tijd en het is belangrijk om te groeien in de nieuwe situatie.  

 

Stelling 10: De leidinggevenden betrekken alle noodzakelijke mensen om een probleem op te 

lossen. (score 7)  

Hoewel erg belangrijk, is er geen grote verbeterbehoefte. Binnen elk S-Plusteam loopt dit 

goed.  

 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• het engagement om te verbeteren is er zeker 
• de doelstellingen, die er zijn, worden goed opgevolgd 
• leiding stimuleert de medewerkers tot formuleren van verbetervoorstellen 
• meeste leidinggevenden staan open voor feedback 
• er is erkenning voor de inzet & prestaties van de medewerkers 
• collega’s worden betrokken bij oplossen problemen 

Negatieve aandachtspunten 

• te weinig snelle doorstroming van info 
• taakverdeling moet snel opgelost worden 
• weinig middelen door mindere financiële situatie 

Mogelijke actiepunten 

• opvolging werkvolumemeting (Oost-Vlaanderen) 
• snellere communicatie met medewerkers 
• evaluatie frequentie contactvergaderingen 
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STRATEGIE 

Algemene opmerkingen 

De score van 104 is een op één na laagste score binnen deze zelfevaluatie. Slechts 2 

stellingen geven een 2de prioriteit aan. De groepen scoren op die stellingen wel zeer 

verschillend.  

 

Stelling 1: De vzw beschikt over een actuele en in de werking geïntegreerde missie en visie. 

(score 6) 

Er is een relevante en geactualiseerde missie en visie.   

 

Stelling 2: De vzw beschikt over een duidelijke beschrijving van waarden en normen die 

geïntegreerd zijn in de dagelijkse werking. (score 3)  

Deze stelling scoort zeer goed en er zijn geen verbeteracties nodig.  

 

Stelling 3: De medewerkers worden betrokken bij de concrete invulling van de visie (score 9) 

Collega’s in Antwerpen  geven aan dat betrokkenheid bij de concrete invulling soms 

moeilijker verloopt omdat er meer stappen tussen zitten. Projecten worden bijvoorbeeld 

vanuit Brussel uitgedacht en omdat er minder contactvergaderingen zijn, zijn we daar minder  

bij betrokken dan in het verleden.  

 

Stelling 4: De medewerkers en leden zijn op de hoogte van missie, visie en waarden. (score 9)  

De stelling scoort goed, geen verbeteracties nodig. 

 

Stelling 5: Er is een SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) 

beleidsplan opgemaakt. (score 12) 

Er bestaat een nationaal beleidsplan met duidelijke doelstellingen. Soms zijn er wel 

problemen qua meetbaarheid. Maar het is zeker beter dan vroeger. In het nieuwe beleidsplan 

zouden projecten beter toegewezen worden aan provincies. 
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Stelling 6: Het beleidsplan weerspiegelt de missie en visie en wordt vertaald in strategische 

en operationele doelstellingen. (score 7) 

Het beleidsplan en de daaruit volgende doelstellingen zijn zeer belangrijk, er is hier op dit 

moment geen verbeterbehoefte. Er wordt op dit moment gewerkt aan de voorbereiding van 

het nieuwe beleidsplan en dit loopt goed. Taken in tijdsplan zijn okee en afgesproken. 

 

Stelling 7: Er is een duidelijk communicatiebeleid (score 19) 

De communicatie kan altijd verbeterd worden.  

=> De doorstroming van standpunten kan sneller.  

=> Extern: er was nog geen communicatieplan, maar er wordt wel aan gewerkt. Dit is 

belangrijk want de communicatie naar de buitenwereld is zeker niet optimaal.  

 

Stelling 8: Het beleidsplan is gebaseerd op betrouwbare info en evaluaties over de werking en 

het werkveld (score 9) 

Aan de hand van ronde tafelgesprekken (ledenbevragingen), zelfevaluaties, het ondervragen 

van de stakeholders, een omgevingsanalyse, een systematische gegevensverzameling maakt  

S-Plus een SWOT analyse en daaruit volgt het beleidsplan. Deze aanpak zou zeker voor 

betrouwbare info moeten zorgen. 

 

Stelling 9: De doelstellingen worden regelmatig geëvalueerd op relevantie en 

doeltreffendheid en indien nodig bijgestuurd (score 6) 

De  doelstellingen  worden jaarlijks geëvalueerd, en indien nodig, bijgestuurd.  

 

Stelling 10: De processen zijn duidelijk, uniform & worden tijdig geactualiseerd (score 24) 

Het kwaliteitshandboek wordt onvoldoende gebruikt en moet geüpdatet worden zodat het 

meer een gebruiksvoorwerp wordt. De deelnemers zijn niet echt voorstander van het 

beschrijven van alle processen. Je mag de werking ook niet blokkeren door te veel regels in 

te voeren. Het omgaan met bv. vrijwilligers (afdelingen) kan je moeilijk in een proces gieten. 

Iedere persoon is uiteindelijk anders. Er wordt verduidelijkt dat procedures een houvast zijn, 

iets om op terug te vallen. Ze hoeven daarom niet elke kleine stap te beschrijven, maar er 

mag ruimte gelaten voor interpretatie.  
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Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• er is een relevante en geactualiseerde missie en visie 
• er is een duidelijke beschrijving van de waarden en normen 
• er is een nationaal beleidsplan 
• doelstellingen worden indien nodig bijgestuurd. 

Negatieve aandachtspunten 

• communicatiedoorstroming rond standpunten kan sneller en beter 
• kwaliteitshandboek onpraktisch en te weinig gebruikt 

Mogelijke actiepunten 

• Kwaliteitshandboek updaten en gebruiksvriendelijk maken; via wiki? 
 

 

MEDEWERKERSBELEID 

Algemene opmerkingen 

Dit is één van de best scorende domeinen; enkel de hogere score (119) door 2 stellingen met 

een 2de verbeterprioriteit (problemen met HR nationaal) en 1 stelling krijgt een zeer hoge 

verbeterprioriteit (competentie- & loopbaanbeleid).  

 

Stelling 1: Voor elke functie is er een functiebeschrijving (score 7) 

Bij de meeste  groepen  geeft men aan dat er voor elke functie een functiebeschrijving 

bestaat.  Alleen  Antwerpen  geeft  een  verbeterprioriteit  aan.  De functiebeschrijvingen op 

zich zijn wel goed, maar de beschrijving ervan naar de buitenwereld toe is niet altijd 

optimaal. Een functie als “educatief coördinator” bijvoorbeeld wordt door de buitenwereld 

soms verkeerd geïnterpreteerd omdat mensen vaak denken dat een “coördinator” in vele 

andere bedrijven een leidinggevende functie is. Dit heeft niets te maken met de concrete 

werking.  

 

Stelling 2: Er is een duidelijk aanwervingsbeleid (score 7) 

Het  aanwervingsbeleid  loopt  goed. 
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Stelling 3: Elke medewerker krijgt een onthaal en introductie in de organisatie (score 6) 

Het onthaal van nieuwe medewerkers in de vzw verloopt vlot.  

 

Stelling 4: Elk personeelslid krijgt een functioneringsgesprek (score 9) 

Verder  in dit  domein wordt gewezen op een gebrek aan een loopbaanbeleid voor de 

medewerkers. Het  houden van  een functioneringsgesprek is één van de mogelijkheden om 

naar de interesses van de medewerkers te peilen en hun functioneren op te volgen. 

Niet  iedereen  krijgt  vandaag een functioneringsgesprek.  Dit heeft vooral te maken met 

tijdsgebrek. Hier moet werk van gemaakt worden. 

 

Stelling 5: Er is een duidelijk VTO (Vorming Training Opleiding)-beleid (score 10) 

Hoewel  er  lage scores gegeven worden, is er toch geen echt beleid. De  meesten geven aan 

dat ze wel vorming kunnen volgen. Dit moet meer gestimuleerd worden vanuit de 

leidinggevenden. 

 

Stelling 6: Er is een duidelijk competentie- en loopbaanbeleid (score 27) 

Er zijn vooral veel vlakke loopbanen,  er wordt ook te weinig gekeken naar nieuwe 

uitdagingen binnen bestaande functies. Ook nationaal wordt er niet echt een 

competentiebeleid gevoerd. Er is hier zeker nog werk aan.  

 

Stelling 7: Er is een eerlijke verdeling van de werklast bij alle medewerkers (score 16) 

Begin dit jaar werd er binnen het team van S-Plus in Antwerpen een nieuwe taakverdeling 

gemaakt waardoor de werklast beter verdeeld is tussen de educatief coördinatoren. Binnen 

het ruimere team S-Plus is hier nog werk aan omdat voor medewerkers de tegenstellingen 

tussen jobinhoud (bureauwerk en buitenshuis werken) een bron van irritatie is. Hier is 

aandacht voor en de problemen die zich stellen worden aangepakt. De hogere score is 

voornamelijk te verklaren door de gevoeligheid van dit probleem bij de collega’s.  

 

 

 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  112 
 

Stelling 8: Elke medewerker wordt op uniforme & duidelijke manier geïnformeerd (score 22) 

Op het moment van de bevraging waren er problemen met de loondienst. Dit kwam omdat er 

een transitie plaatsgevonden heeft naar Extremis. Een aantal administratieve problemen, 

zoals het te laat doorgeven van vakantiedagen aan medewerkers, waren hier een gevolg van. 

Tijdens een ronde langs alle provincies werden de problemen opgelost.  

Een goed functionerende loondienst is belangrijk voor de motivatie van de medewerkers.  

 

Stelling 9: Teamwerk wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt. (score 10) 

Er zijn  hier geen problemen mee. De hogere score van West-Vlaanderen heeft te maken met 

de twee locaties, Kortrijk & Brugge, en het moeilijker begeleiden op die manier (zie ook 

domein 1). 

 

Stelling 10: Het medewerkersbeleid steunt op systematische metingen en kengetallen (o.a. 

absenteïsme, verloop, arbeidsongevallen, …) (score 5) 

Dit is een vraag die moet beantwoord worden door HR. De deelnemers gaan ervanuit dat dit 

wel degelijk goed loopt. 

 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• Algemene functiebeschrijvingen overal aanwezig 
• aanwervingsbeleid en onthaal nieuwe medewerker verloopt in de meeste 

gevallen vlot. 
• teamwerk wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt, wel moeilijker op 

verschillende locaties 
• medewerkersbeleid op basis van systematische metingen/kengetallen 
• mogelijkheid om vormingen te volgen is er, maar niet altijd gestructureerd 

beleid 
Negatieve aandachtspunten 

• loondienst zorgt voor onvrede door transitie naar Extremis 
• geen duidelijk competentie- & loopbaanbeleid 
• niet overal functioneringsgesprekken 
• functioneringsgesprekken niet altijd voldoende opgevolgd 

Mogelijke actiepunten 

• functioneringsgesprek voor elke medewerker + degelijke opvolging 
• Functiebeschrijving op maat voor elke S-Plusmedewerker  
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MIDDELEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN 

Algemene opmerkingen 

Met 189 haalt dit domein de op één na hoogste score. De helft van de stellingen scoren wel 

zeer positief: de organisatie garandeert bereikbaarheid, administratieve verplichtingen 

worden correct opgevolgd, de samenwerkingsverbanden verlopen vlot en procedures worden 

voldoende bijgestuurd indien nodig. De andere stellingen halen een hoge tot zeer hoge 

verbeterprioriteit. Door het afwezig zijn van financiële middelen ter verbetering van de 

werking, krijgen stelling 3 & 9 -als enige van alle 100 stellingen- een score hoger dan 30!  

 

Stelling 1: De vzw is vlot bereikbaar voor leden en andere organisaties. (score 6) 

De locaties van de kantoren zijn vlot bereikbaar, en de dienstverlening wordt gegarandeerd 

binnen de kantooruren. Dit loopt vlot en zoals gepland. 

 

Stelling 2: De financiële middelen en de transacties zijn transparant en worden goed beheerd. 

(score 22) 

Nationaal ziet wel een transparantie, maar geeft ook aan dat er eigenlijk te weinig middelen 

zijn. 

 

Stelling 3: Er zijn financiële middelen om de kwaliteit van de organisatie continu te 

verbeteren. (score 36) 

Er zijn te weinig financiële middelen om de kwaliteit continu te verbeteren. Er zijn te weinig 

subsidies om deze doelstelling te bereiken. Dit gebrek aan middelen maakt het ook moeilijk 

om een consequent kwaliteitsvol beleid te voeren. 

 

Stelling 4: Administratieve verplichtingen zoals het innen van de ledenbijdrage, worden 

steeds correct opgevolgd (score 15) 

Dit  wordt  zo  goed mogelijk beheerd en correct opgevolgd. In begin van het jaar is er wel 

een rush, met de ledenwervingsactie. Elk jaar in januari is er een piek en eind maart zou alles 

afgerekend moeten zijn. Indien dit niet lukt, krijgen de leden geen ledenblad waar de 

activiteiten in staan en dus bijgevolg ook geen inschrijvingen op hun activiteiten van deze 

leden. Dit is een grote verantwoordelijkheid voor de administratie.  
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We moeten de afdelingen stimuleren om zo snel mogelijk hun lijsten door te geven. 

Stelling 5: Het personeel en de middelen worden efficiënt ingezet. (score 19) 

Hier kan nog één en ander beter met het oog op de taakverdeling. 

 

Stelling 6: Iedereen heeft toegang tot alle info om taken kwaliteitsvol uit te voeren (score 14) 

Er  waren te veel geblokkeerde websites, en het is omslachtig om toegang te krijgen. 

Het oplijsten van de te deblokkeren sites gebeurde, maar het blijft omslachtig in de 

provincies (via purperen bol + met argumentatie) Een voorbeeld zijn de vakantiewebsites, 

maar als je uitstappen wilt organiseren, is dit een noodzaak.  

 

Stelling 7: De medewerkers beschikken over de juiste middelen om hun taak kwaliteitsvol uit 

te voeren (score 23) 

Meer laptops zouden een meerwaarde zijn. 

 

Stelling 8: Er zijn samenwerkingsverbanden ontwikkeld die in de lijn liggen van het gevoerde 

strategisch beleid (score 7). 

De  samenwerkingsverbanden  lopen  redelijk  vlot. 

 

Stelling 9: De samenwerking met de partner ziekenfonds loopt vlot. (score 34) 

Een  vlotte  samenwerking is enkel mogelijk wanneer die in twee richtingen loopt. Om dit  te 

bereiken moet de communicatie tussen S-Plus en haar partner verder op punt gesteld worden. 

Het is bijvoorbeeld wenselijk dat we op de hoogte zijn van elkaars campagnes.  

Het doel van de samenwerking is S-Plus bekendmaken bij de leden van het ziekenfonds. We 

merken bijvoorbeeld dat de loketbedienden van het ziekenfonds S-Plus niet kennen en 

verkeerde informatie geven aan de leden. Hier is nog veel verbetering mogelijk.  

S-Plus werkt vaak rond gezondheid en doet hiervoor een beroep op de kennis en expertise van 

het ziekenfonds. Waar andere ouderenverenigingen een eigen studiedienst hebben, worden 

wij bijgestaan door de studiedienst van het ziekenfonds. S-Plus heeft immers de financiële 

middelen niet voor een eigen studiedienst. Bijvoorbeeld voor ondersteuning van de 

vertegenwoordigers in raden doen wij beroep op de studiedienst van het ziekenfonds. 
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De samenwerking met het ziekenfonds moet zeker nog groeien en beter afgestemd worden. 

Omdat we onvoldoende financiële middelen hebben om deze ondersteuning zelf te realiseren, 

is ze van grote waarde voor S-Plus. 

 

Stelling 10: De organisatie en processen worden systematisch geëvalueerd op hun effectiviteit 

en bijgestuurd indien nodig (score 13). 

De medewerkers hebben het gevoel dat dit nog beter kan. Bv. S-Plus mobiel: het is niet zo 

evident om maar met twee personen uit te laden en terug op te ruimen. Er is wel reeds 

bijgestuurd, maar nog niet genoeg. Het voorstel is om tablets aan te kopen in plaats van 

zware pc’s. 

 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• de vzw is bereikbaar op de voorziene momenten 
• innen ledenbijdrage correct, soms wel achterstand 
• er zijn samenwerkingsverbanden die in de lijn liggen van het strategisch 

beleid 
Negatieve aandachtspunten 

• te weinig financiële middelen om de kwaliteit continu te verbeteren: 
onvoldoende gesubsidieerd 

• samenwerking met partner ziekenfonds loopt nog niet zo vlot (weinig 
doorverwijzing en te veel éénrichtingsverkeer) 

• beperkte toegang websites moeilijk voor werking.  
 

Mogelijke actiepunten 

• opleiding socio-culturele werking voor alle loketbedienden van partner 
• blokkeringspolitiek beter afgestemd op noden werking 
• stimulansen geven aan afdelingen die op tijd in orde zijn met ledenbijdragen 
• betere samenwerking met partner 
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KERNPROCESSEN 

Algemene  opmerkingen 

De meeste stellingen binnen dit domein scoren iets minder goed (170), met als uitschieter de 

begeleiding van de afdelingen en het actualiseren van de info via de mediakanalen.  

 

Stelling 1: De organisatie van de activiteiten/infomomenten loopt vlot (score 10). 

De iets  hogere score heeft vooral te maken met de belangrijkheid van deze stelling. Op  zich 

loopt  dit wel vlot.  

 

Stelling 2: Het aanbod van de activiteiten/infomomenten wordt klantgericht samengesteld 

(score 9) 

Het  aanbod  wordt  klantgericht  en in overleg samengesteld. Dit  is erg  belangrijk om de 

mensen te blijven bereiken. 

 

Stelling 3: De begeleiding van de afdelingen verloopt vlot. (score 26) 

Eén van de kerntaken, -het begeleiden van de afdelingen-, kan beter en moet frequenter. 

De afdelingen zijn onze basis. We proberen de bestaande afdelingen en groepen goed te 

begeleiden en nieuwe op te richten, maar dit vraagt veel begeleiding, ondersteuning, tijd en 

energie. En die tijd is er niet altijd. 

Afdelingen met een gevarieerd aanbod functioneren goed en winnen leden. Oudere 

afdelingen hebben het moeilijk, sterven uit en worden niet vervangen. We hebben nood aan 

afdelingen met een voldoende groot, maar ook gevarieerd bestuur, dit is de beste garantie op 

een toekomst. Op dit moment zijn er te veel afdelingen die rond 1 persoon draaien. Soms 

draaien die ook goed, maar als die persoon wegvalt, heb je het risico dat heel de 

afdeling/groepen uitvalt. 

Ouderen hebben een andere tijdsbesteding dan in de vorige eeuw. We moeten als organisatie 

ook nieuwe vormen van verenigen organiseren. Vrijwilligers engageren zich ook niet meer 

zoals vroeger en kiezen vaak voor een korter of meer concreet engagement en niet meer voor 

het geheel van een afdeling. Ook hierop inspelen is een uitdaging.  

Deze veranderingen vormen een grote uitdaging voor S-Plus. We moeten nadenken over de 

toekomst van de afdelingen en een plan van aanpak ontwikkelen voor het begeleiden van 

afdelingen, wetende dat we eigenlijk te weinig tijd hebben om ons volop bezig te houden met 
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afdelingsbegeleiding. Keuzes moeten gemaakt worden, hoe administratieve belasting 

verminderen? 

 

Stelling 4: De nieuwe leden worden vanaf het eerste contact op een efficiënte en persoonlijke 

manier onthaald en begeleid. (score 22) 

Provinciaal worden nieuwe leden goed opgevangen: tijdens activiteiten van S-Plus wordt met 

nieuwe leden gepraat en gepolst naar hun interesse en hun gevoel na een eerste deelname.  

Daarvoor is een goed bestuur van een afdeling enorm belangrijk. Een goeie opvang op een 

eerste afdelingsactiviteit is enorm belangrijk. Als iemand zich niet thuis voelt of niet welkom 

voelt, zal hij ook niet meer terugkeren. Bv. vaste plaatsen aan tafel, iemand nieuw moet zich 

maar verzetten,….  Sommige  afdelingen  zijn  ook niet geïnteresseerd in nieuwe  leden. 

Een groot deel van het verloop heeft te maken met de opvang van nieuwe mensen. Mensen 

met nieuwe ideeën in oudere afdelingen worden soms buitengedragen. Na een provinciale 

ledenwervingsactie wordt in sommige afdelingen te weinig gedaan met de lijst nieuwe leden. 

 

Stelling 5: De belangen van de leden worden op een goede manier behartigd bij de overheid 

en andere organisaties. (score 6) 

De belangen van de ouderen worden  continu goed behartigd bij overheid. De deelnemers 

vinden ook dat dit op een goede manier gebeurt. 

 

Stelling 6: De organisatie van campagnes verloopt vlot. (score 21) 

Het oppikken van de naam S-Plus door de pers kan veel beter. Onze naam is niet voldoende 

gekend.  

We blijven de afdelingen motiveren om mee te werken aan onze campagnes (bv. Elk gemak 

telt) 

 

Stelling 7: De mediakanalen bevatten relevante en actuele informatie. (score 26) 

Onze website en Facebook zijn heel belangrijk maar we hebben te weinig personeel om dit 

constant up-to-date te houden. Hier is dus zeker werk aan, zeker als we meer willen inspelen 

op actuele thema’s en de mensen op een andere manier willen bereiken. 
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Stelling 8: De gezondheidspromotie verloopt vlot. (score 14) 

Dit loopt goed. 

 

Stelling 9: De sensibilisatieopdracht wordt vlot gerealiseerd. (score 20) 

De sensibilisatieopdracht gebeurt vlot. Mensen samenbrengen rond thema’s is niet 

gemakkelijk maar wordt toch gerealiseerd. Dit spreekt een beperktere groep van leden aan. 

 

Stelling 10: Vrijwilligers en leden worden voldoende betrokken bij de werking. (score 16) 

Inspraak en beleidsparticipatie kan beter en frequenter.  

 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• goede organisatie van activiteiten en infomomenten 
• klantgericht aanbod 
• sterke belangenbehartiging 
• gezondheidspromotie loopt vlot 

Negatieve aandachtspunten 

• organisatie nog onvoldoende gekend 
• mediakanalen bevatten niet altijd actuele info wegens te weinig personeel 
• onthaal nieuwe leden in afdelingen kan beter 
• begeleiden afdelingen kost veel tijd & energie 
• betrokkenheid vrijwilligers kan beter 

Mogelijke actiepunten 

• plan van aanpak afdelingswerking 
• plan van aanpak betrokkenheid vrijwilligers 
• extra inzetten op nieuwe mediakanalen (Twitter) 
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WAARDERING DOOR MEDEWERKERS  

Algemene opmerkingen 

Dit domein haalt dezelfde score als het vorige domein (kernprocessen). Er zijn 2 stellingen 

met een hoge verbeterprioriteit waar het gaat over de interne communicatie en de 

bedrijfscultuur. De tevredenheid over leer- & groeimogelijkheden en over de leidinggevenden 

scoren wel goed. Daarnaast werken ze ook graag bij onze organisatie en bevelen ze die warm 

aan bij familie en vrienden. 

 

Stelling 1: De tevredenheid van de medewerkers wordt op een kwaliteitsvolle manier 

gemeten en geanalyseerd (score 18). 

De tevredenheid wordt nog niet globaal gemeten. Dit zal voor de eerste keer in 2015 plaats 

vinden. Het feit dat dit nog niet gebeurd is, heeft ook een invloed op de 2 volgende 

stellingen. De lagere scores zijn te verklaren doordat mensen dit niet ingevuld hebben omdat 

er geen tevredenheidsmeting is. In Oost-Vlaanderen is er wel een bevraging geweest in het 

kader van ‘Investors in People’. 

 

Stelling 2: De resultaten en eventuele actiepunten worden aan de medewerkers 

teruggekoppeld (score 12). 

Zie stelling 1. 

 

Stelling 3: De resultaten worden gebruikt om de tevredenheid te verhogen (score 14). 

Zie stelling 1.  

 

Stelling 4: De medewerkers zijn tevreden over hun jobinhoud (score 19). 

De jobinhoud scoort relatief goed. De hogere score is voor een deel te danken aan de hoge 

belangrijkheidsscore die gegeven wordt door bijna alle groepen.  

Bij sommige medewerkers is de inhoud van de job wel veranderd. Dit wordt niet altijd als 

positief beschouwd.  
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Stelling 5: De medewerkers zijn tevreden over hun werkomstandigheden (score 24) 

De meningen zijn verdeeld. Er worden opmerkingen gemaakt over de airconditioning (te koud 

of te warm), luchtkwaliteit, landschapsbureaus die niet altijd evident zijn om te werken, 

vooral bij het schrijven/lezen van een nota of verslagen.  

Wel positief zijn de parking, het restaurant, …. 

Nationaal is de temperatuur moeilijk te regelen, werd er plots een venster dicht gemetst door 

aanbouw van nieuwe gebouwen. Allemaal “kleine” dingen, die er toch voor zorgen dat de 

tevredenheid naar beneden gaat. 

 

Stelling 6: De medewerkers zijn tevreden over hun leer- en groeimogelijkheden (score 7) 

De  medewerkers  zijn tevreden over hun leer- & groeimogelijkheden. 

 

Stelling 7: De medewerkers zijn tevreden over de bedrijfscultuur (score 25) 

De hogere scores van de medewerkers zijn te wijten aan de onzekerheid die er heerst met 

betrekking tot het politieke landschap, de afschaffing van de DAC-middelen, onzekerheid met 

betrekking tot de gesco’s. Ook de subsidies op zich zijn een bron van onzekerheid. 

 

Stelling 8: De medewerkers zijn tevreden over de leidinggevenden (score 14). 

De leidinggevenden krijgen een goede score.  

 

Stelling 9: De medewerkers zijn tevreden over de communicatie binnen onze organisatie 

(score 29). 

Dit  komt in elk domein terug. De opmerkingen zijn al gemaakt in de vorige domeinen. 

 

Stelling 10: De medewerkers werken graag voor onze organisatie en raden ze aan bij vrienden 

en familie (score 8) 

S-Plus wordt  zeker aangeraden bij vrienden en familie. Het is belangrijk dat de 

medewerkers, ondanks opmerkingen, nog steeds graag voor onze organisatie werken. Het 

gevoel heerst dat dit zeker zo is. 
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Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• tevredenheid over de jobinhoud en leidinggevenden is goed 
• medewerkers werken graag bij ons en raden onze organisatie aan 
• tevredenheid over leermogelijkheden 

Negatieve aandachtspunten 

• geen tevredenheidsmeting 
• te weinig opvolging/communicatie over de acties na tevredenheidsmeting 

Oost-VL 
• communicatie binnen organisatie verloopt niet altijd even snel 
• veranderingen in jobinhoud medewerkers 
• veel onzekerheid over werkomstandigheden 

Mogelijke actiepunten 

• tevredenheidsmeting gepland in 2015 
• plan communicatiebeleid 

 

 

WAARDERING DOOR DE LEDEN 

Algemene opmerkingen 

Dit domein, haalt een gemiddelde verbeterprioriteitsscore (132). Er zijn nog geen echte 

gestructureerde tevredenheidsmetingen bij de leden waardoor deze stellingen iets minder 

goed scoren. Er is ook wel nood aan een eenduidige klachtenprocedure. Maar het contact met 

de leden is goed en ze raden onze organisatie aan vrienden & familie aan. 

 

Stelling 1: De tevredenheid van de leden wordt op een kwaliteitsvolle manier gemeten en 

geanalyseerd (score 16). 

De tevredenheid wordt niet structureel gemeten. Enkel bij vormingen wordt een 

evaluatieformulier rondgedeeld aan de deelnemers. Het feit dat dit nog niet gebeurd is, heeft 

ook een invloed op de 2 volgende stellingen. De lagere scores zijn te verklaren doordat 

mensen dit niet ingevuld hebben omdat er geen tevredenheidsmeting is.  

In West-Vlaanderen worden alle activiteiten wel structureel gemeten. 
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Stelling 2: De resultaten en eventuele actiepunten worden aan betrokkenen teruggekoppeld. 

(score 14) 

Als er geen metingen gebeuren, kunnen de resultaten niet teruggekoppeld worden. 

 

Stelling 3: De resultaten worden gebruikt om de tevredenheid van de leden te verhogen. 

(score 16) 

 Zie vorige stellingen. 

 

Stelling 4: De leden zijn tevreden over de activiteiten en infomomenten. (score 10) 

In het algemeen scoren we hier goed.   

 

Stelling 5: De leden zijn tevreden over de werking en begeleiding van de afdeling (score 15). 

Niet  alle  afdelingen willen mee met nieuwe ideeën en visies. Daardoor haken veel nieuwe 

leden af. Om dit op te vangen hebben we wel een provinciaal en nationaal aanbod, maar dit 

is niet altijd voldoende. We hebben ook de lokale afdelingen nodig in onze zoektocht naar 

vernieuwing en in het uitbouwen van een aantrekkelijk aanbod. 

Mensen sluiten soms ook aan voor voordelen en niet voor activiteiten (Idem Gezinsbond). 

Sommige afdelingen willen om die reden de lijst met nieuwe leden niet: ze komen toch niet 

naar hun activiteiten.  

 

Stelling 6: De leden zijn tevreden over de samenwerking met de medewerkers (score 6) 

Dit  is zeer belangrijk, maar er is geen grote verbeterbehoefte. De samenwerking van de 

leden met de medewerkers is oké. 

 

Stelling 7: De leden raden onze dienst aan vrienden & familie aan.(score 8) 

De  dienst wordt door leden aan derden aanbevolen. 
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Stelling 8: De leden zijn tevreden over hun betrokkenheid bij de organisatie. (score 15) 

We hebben hier eigenlijk geen goed zicht op. Het is belangrijk om dit te bevragen bij de 

ledenbevraging. 

 

Stelling 9: Klachten worden op een goede manier behandeld zoals beschreven in de 

klachtenprocedure (score 22). 

Klachten  worden wel behandeld volgens de procedure in het kwaliteitshandboek. Helaas 

wordt het kwaliteitshandboek onvoldoende geraadpleegd. Dit  kan  dus  zeker  beter. 

 

Stelling 10: klachten worden gebruikt om de werking van onze organisatie te verbeteren. 

(score 10) 

Leden gaan het niet nalaten klachten via de bestaande kanalen (telefonisch, mail, …) te 

melden aan onze medewerkers. Zij hebben geen weet van klachtenprocedures en vinden wel 

de weg.  

 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• onze leden raden ons aan bij vrienden en familie 
• contact met leden is goed 
• kwaliteit van bestaande begeleiding van afdelingen is goed 
• infomomenten en activiteiten worden positief geëvalueerd 

Negatieve aandachtspunten 

• Klachtenprocedure in kwaliteitshandboek wordt te weinig geraadpleegd 
• nog geen structurele tevredenheidsmeting 
• niet alle afdelingen willen vernieuwen 

Mogelijke actiepunten 

• tevredenheidsmeting houden 
• plan van aanpak vernieuwing afdelingen 
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WAARDERING DOOR DE MAATSCHAPPIJ 

Algemene opmerkingen 

Hier  zien we  veruit de laagste score van de zelfevaluatie (61). Slechts één stelling scoort 

iets minder. 

Stelling 1: De vzw durft kritisch te reflecteren bij derden (score 4) 

De dienst durft reflecteren bij derden. Bv de externe stakeholders online bevraging 

(nationaal).  

 

Stelling 2: De vzw voert een milieubewust beleid (score 7) 

We doen wel degelijk moeite om een milieubewust beleid te voeren.  

 

Stelling 3: De vzw voert een diversiteitsbeleid. (score 4) 

S-Plus werkt rond diversiteit, dit komt tot uiting in hun jaarlijks activiteitenaanbod. 

 

Stelling 4: De vzw wordt gezien als een duurzame organisatie. (score 4) 

S-Plus is op weg om een duurzame organisatie te worden. We doen zeker ons best om zo over 

te komen. 

 

Stelling 5: De vzw houdt voeling met en speelt in op ontwikkelingen en innovaties in de 

maatschappij (score 5) 

S-Plus houdt voeling met & speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen & innovaties. Ook 

de leden brengen vernieuwende voorstellen aan. We proberen dit in elk geval te doen, 

rekening houdend met de beschikbare middelen. 

 

Stelling 6: De werking van de vzw is afgestemd op de maatschappelijke en regionale noden 

(score 6) 

We  proberen  onze werking af te stemmen op de maatschappelijke en regionale noden . 
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Stelling 7: Andere organisaties ervaren de vzw als een betrouwbare en effectieve partner. 

(score 6) 

De dienst is voor andere organisaties een betrouwbare/effectieve partner. 

 

Stelling 8: De vzw wordt gevraagd als expert/deskundige (score 7) 

Andere organisaties  erkennen & bevragen ons als deskundige, maar OKRA (eigen studiedienst) 

wordt veel meer in de pers geciteerd als het over ouderenverenigingen gaat. Onze  

bekendheid is dus  zeker nog niet optimaal. S-Plus hoopt door ondersteuning van de 

studiedienst van zijn partner hierin te groeien.  

 

Stelling 9: De externe partnerschappen leveren positieve resultaten voor alle betrokken 

partijen (score 12). 

Intern is het partnerschap met het ziekenfonds, zoals eerder vermeld, te veel een 

eenrichtingsverkeer. Extern zijn er wel positieve resultaten bij samenwerking met bv. ABVV 

en OKRA. Er kruipt wel veel tijd in voor onze medewerkers.  

 

Stelling 10: De vzw bouwt een constructieve relatie op met de verschillende overheden (score 

6) 

De vzw heeft een goede relatie met de verschillende overheden. 

Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• vzw houdt voeling met /speelt in op maatschappelijke 
ontwikkelingen/innovaties 

• we zijn een betrouwbare partner voor derden 
• vzw probeert duurzaam te zijn 
• constructieve relatie met versch. overheden 
• positieve resultaten bij externe samenwerkingen 
• werking aangepast aan maatschappelijke en regionale noden 

Negatieve aandachtspunten 

• geringe naambekendheid maakt onze expertise te weinig bevraagd 
• diversiteitsbeleid haalt niet altijd het gewenste resultaat 

Mogelijke actiepunten 

• opbouwen expertise door samenwerking studiedienst partner 
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EINDRESULTATEN 

Algemene opmerkingen 

De eindresultaten scoren als domein in de middenmoot (143). Vooral dat de vzw te onbekend 

is in vergelijking met bvb. OKRA, vraagt verbeteracties.  

 

Stelling 1: De doelstellingen worden op een systematische manier opgevolgd en indien nodig 

bijgestuurd (score 7) 

Over het  algemeen  worden de doelstellingen opgevolgd en bijgestuurd. 

 

Stelling 2: De  doelstellingen  worden  gehaald. (score 15) 

De doelstellingen worden in de meeste gevallen ook gehaald. 

 

Stelling 3: Er is een gezond financieel beleid (score 13) 

Het  financiële beleid wordt op een goede manier gevoerd.  

 

Stelling 4: De vzw is een belangrijke speler in het werkveld (score 27) 

S-Plus is  een  belangrijke speler in het werkveld, maar er is een grote achterstand op OKRA. 

Onze  afdelingswerking en de kracht daarvan moet meer bekend worden. Het feit dat we tot 

een zuil behoren, helpt de ledenwerving niet meer vooruit. In het huidige klimaat speelt dit 

soms zelfs tegen ons. 

 

Stelling 5: Onze medewerkers zijn gemotiveerd, tevreden en houden zich aan de afspraken 

(score 13) 

Over het algemeen zijn onze medewerkers gemotiveerd en tevreden. Afspraken worden 

gehouden. 
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Stelling 6: De uitgedragen visie rond ouderen wordt gerealiseerd. (score 10) 

Onze visie rond ouderen wordt in voldoende mate gerealiseerd. 

 

Stelling 7: Leden zijn tevreden over de dienstverlening. (score 9) 

We hebben hun tevredenheid nog niet echt gemeten, maar de medewerkers hebben het 

gevoel dat er wel tevredenheid heerst. In de toekomst zijn tevredenheidsmetingen voorzien. 

 

Stelling 8: De activiteiten halen het vooropgestelde aantal deelnemers en worden positief 

geëvalueerd. (score 21) 

Er worden soms activiteiten en uitstappen geannuleerd door te weinig deelnemers. Het is 

moeilijk om het succes te voorspellen. Het blijft een uitdaging om elk jaar met een 

aantrekkelijk aanbod te komen voor onze leden.  

In Vlaams Brabant & Antwerpen geraken daguitstappen minder goed verkocht. 

“kortbezoeken” of themawandelingen (mensen zorgen zelf voor vervoer) gaan beter.  

In Oost-VL is het juist omgekeerd. Daguitstappen zitten onmiddellijk vol, voordrachten 

moeten soms geannuleerd worden.  

Het is belangrijk om op de actualiteit in te spelen en te checken wat populair is.  

 

Stelling 9: De vzw heeft een duidelijk beeld over de noden van haar leden en speelt hier op 

in. (score 19) 

De nieuwe generatie 50-65 jarigen hebben andere noden en verwachtingen dan de generaties 

hiervoor. Het is niet gemakkelijk om de verwachtingen te combineren in één afdeling. We 

zullen creatief en vernieuwend moeten zijn om hier een antwoord op te vinden.  

 

Stelling 10: De vzw behaalt een positieve beoordeling bij de subsidiërende overheid (score 9) 

We halen de normen die door de overheid worden opgelegd, maar dit wordt niet vertaald in 

meer subsidies.  
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Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• Doelstellingen opgevolgd, eventueel bijgestuurd 
• goede opvolging financieel beleid  
• leden zijn tevreden over de dienstverlening 
• we halen de normen die door de overheid worden opgelegd. 
• medewerkers zijn gemotiveerd 
• onze visie wordt in voldoende mate gerealiseerd 

Negatieve aandachtspunten 

• nog te onbekend  
• activiteiten worden soms geannuleerd wegens gebrek aan inschrijvingen  
• beter inspelen op noden van babyboomgeneratie 

Mogelijke actiepunten 

• flexibel zijn, meer inspelen op de actualiteit 
• actieplan naar nieuwe ouderen toe 
• bekendmaking S-Plus voorwaarde om te kunnen blijven groeien 
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EXTRA BEVRAGING: Vrijwilligersbeleid 

Algemene opmerkingen 

Het extra domein ‘Vrijwilligersbeleid’ scoort het minst goed (226) van de verschillende 

domeinen. Vooral de instroom van nieuwe bestuursvrijwilligers en de opvolging van bestaande 

vrijwilligers kan veel beter. Slechts één stelling scoort positief: de vrijwilligers zijn tevreden 

over onze vzw. Via de in de toekomst geplande gestructureerde tevredenheidsmetingen 

zullen we meer zicht krijgen op de tevredenheid van de vrijwilligers. 

 

Stelling 1: Er is een duidelijk vrijwilligersbeleid (score 23) 

Er is een vrijwilligersbeleid, maar van een gestructureerde aanpak is nog geen sprake. Er 

wordt uitgekeken naar de visienota rond de vrijwilligerswerking. Dit is een belangrijke stap in 

het structureren van onze vrijwilligerswerking. 

 

Stelling 2: Er is voldoende instroom van nieuwe vrijwilligers. (score 30) 

Er zijn voor bepaalde profielen voldoende vrijwilligers en voor andere niet. (Bv. 

bestuursleden voor afdelingen, kunnen we zeker extra gebruiken.) 

De persoon die intakes doet is belangrijk en moet kennis hebben van de soorten vrijwilligers 

en het werk dat deze moeten doen. De juiste vrijwilliger op de juiste plaats.  

Het is belangrijk dat er duidelijke profielen zijn van onze vrijwilligers zodat effectief de 

juiste persoon op de juiste plaats terechtkomt. Dit is belangrijk voor de organisatie en voor 

de motivatie van de vrijwilliger. 

 

Stelling 3: De vrijwilligers worden voldoende opgevolgd en begeleid. (score 28) 

Hier moet zeker meer gebeuren. De begeleiding van de afdelingen is op dit moment 

onvoldoende. Zoals hiervoor al aangehaald is het belangrijk om een duidelijk plan van aanpak 

rond afdelingen en vrijwilligers op te stellen om de begeleiding te optimaliseren. 

 

Stelling 4: De vrijwilligers krijgen voldoende kansen om zich bij te scholen. (score 22) 

Ook dit kan beter. We bieden op dit moment niet zoveel mogelijkheden aan. 
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Stelling 5: De vrijwilligers worden goed onthaald vanaf het eerste contact. (score 21) 

Op het provinciaal secretariaat worden vrijwilligers goed onthaald, maar niet altijd in de 

afdeling. Soms worden ze buiten gekeken.  

 

Stelling 6: De tevredenheid van de vrijwilligers wordt op een kwaliteitsvolle manier gemeten 

en geanalyseerd. (score 24) 

Er is op dit moment geen structurele tevredenheidsmeting naar vrijwilligers toe. Dit feit heeft 

natuurlijk ook een invloed op de 2 volgende stellingen.  

Een ander voorbeeld zijn vrijwilligers die een ‘train-de-trainer’ gevolgd hebben. Ze worden 

nadien te weinig opgevolgd, we weten dus niet wat het effect van de vorming is. 

 

Stelling 7: De resultaten en eventuele actiepunten worden aan de vrijwilligers 

teruggekoppeld. (score 16) 

Zie stelling 6. 

 

Stelling 8: De resultaten worden gebruikt om de tevredenheid van de vrijwilligers te 

verhogen. (score 19) 

Zie stelling 6. 

 

Stelling 9: De vrijwilligers zijn tevreden over de samenwerking met de vzw. (score 12) 

Op zich zijn de vrijwilligers wel tevreden over de samenwerking. Wel moeten we sneller 

inspelen op nieuwe vrijwilligers die bij S-Plus aan de slag willen gaan. 

 

Stelling 10: De vrijwilligers worden voldoende betrokken bij het uitstippelen van het beleid. 

(score 21) 

Vrijwilligers worden betrokken bij het uitstippelen van het beleid (bv. focusgroepen). Het kan 

echter altijd beter. Meer betrokkenheid zou zeker mogen en kan ook een positieve invloed op 

het aantrekken van vrijwilligers uitoefenen.  
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Samenvatting 

Positieve aandachtspunten 

• onthaal nieuwe vrijwilligers goed op prov. secretariaat 
• vrijwilligers zijn in het algemeen tevreden 
• er wordt gewerkt aan een visienota vrijwilligers 

Negatieve aandachtspunten 

• geen duidelijk vrijwilligersbeleid 
• te weinig instroom bestuursvrijwilligers 
• onvoldoende snelle instroom vrijwilligers  
• te weinig aandacht voor vorming vrijwilligers 
• nog geen structurele tevredenheidsmeting van vrijwilligers 
• vrijwilligers te weinig betrokken bij beleid 
• afstemming vrijwilligers op taken niet altijd optimaal 

Mogelijke actiepunten 

• organisatie structurele tevredenheidsmeting 
• plan van aanpak afdelingen en vrijwilligers 
• duidelijke visienota vrijwilligersbeleid 
• betrokkenheid verhogen 
• betere afstemming vrijwilligers en taken 

 

 

5. EVALUATIE 

De zelfevaluatie is vlot verlopen. Alle aanwezigen namen deel aan de discussie wat de 

oefening interessant maakte.  

De deelnemers gaven aan dat het geen gemakkelijke oefening was, maar wel interessant om 

eens stil te staan bij de organisatie en zijn verschillende aspecten. Ze vonden de aanpak, 

regionale voorbereiding en nationale discussie een goede aanpak en willen dit in de toekomst 

ook graag zo doen. 

Hoewel de scores soms uit elkaar liggen was er bij de meeste stellingen toch een grote 

consensus. Iedereen gaf aan dat het interessant is om te horen hoe er gewerkt wordt in de 

andere provincies. Je kan zo veel van elkaar leren. Het gevoel van samenhorigheid wordt zo 

ook versterkt. 
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BIJLAGE 7 : OMGEVINGSANALYSE  

 

 

Inleiding 

Een scherp beeld krijgen van de maatschappelijke context waarbinnen werkvelden 

ontwikkelen, is een cruciale stap binnen het beleidsplan. Pas indien we  voldoende kennis  en 

inzicht hebben over wat er zich afspeelt in de brede samenleving kunnen we de 

ontwikkelingen binnen de werkvelden duiden en begrijpen, beleidskeuzes maken die 

doordacht en gefundeerd zijn en standpunten innemen; een verhouding zoeken t.o.v 

bepaalde ontwikkelingen. 

Het gebruik van de methode DESTEP om de verschillende tendensen in onze maatschappij te 

verduidelijken is gekozen uit een verscheidenheid van methodes vanuit de vakliteratuur. 

Doormiddel van deze methode kunnen we volgende tendensen het best in kaart brengen: 

Demografie, Ecologie, Sociaal-cultureel, Technologie, Economie, Politiek. 

 

Maatschappij in transitie 

 
Maatschappij-ontwikkelingen worden grotendeels gedreven door (het samenspel van) drie 

factoren: 

- Demografische evolutie 
- Technologische en wetenschappelijke evolutie 
- Evolutie in het heersende mens- en cultuurbeeld 

 
In de laatste decennia kennen we (in België) voornamelijk grote veranderingen in de eerste 

drie factoren: demografie en wetenschap en technologie. Tevens wordt verwacht dat zij aan 

de basis zullen liggen van de belangrijkste veranderingen in de maatschappij. De derde 

factor, het heersende mens-en cultuurbeeld, zal naar verwachting ,niet fundamenteel 

wijzigen tegen 2020. Nog steeds zullen we in grote lijnen de ‘klassieke’ machtsverhoudingen 

terugvinden. Maar door financieel-economische crisis, nieuwe technologische mogelijkheden 

en toenemende internationale mobiliteit worden wel meer openlijke vragen gesteld bij de 

heersende maatschappijvisie. 

Dit samenspel van verschuivingen heeft op haar beurt een impact op diverse systemen in onze 

maatschappij: 
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Demografische verschuivingen, veranderingen in het ecologisch systeem, een stempel 

drukken op het sociaal-cultureel systeem, technologische veranderingen, vormingen binnen 

het economisch systeem en invloeden binnen het politiek systeem 

= DESTEP 

 

Demografische verandering 

Volgens cijfers van de VN zal de bevolking op wereldschaal nog minstens tot 2050 aanzienlijk 

groeien. Hoewel de belangrijkste groei verwacht wordt in de minder ontwikkelde landen, zal 

ook in Europa de bevolking nog enige tijd toenemen. Voor België verwacht het Federaal 

Planbureau dat de bevolking in de periode 2011-2025 nog zal toenemen met 1,15 miljoen 

inwoners. Tegen 2025 zal België meer dan 12 miljoen inwoners tellen. 

 

1. Migratie 

De belangrijkste drijfveer van de te verwachten bevolkingsaangroei in België is de 

toenemende internationale mobiliteit, met voor België een positief migratiesaldo (immigratie 

> emigratie). De prognoses van het Federaal Planbureau gaan ervan uit dat ongeveer 65% van 

de bevolkingsaangroei in België in de periode 2011-2025 te wijten zal zijn aan migratie. 

Dat betekent dat het aandeel inwoners van vreemde origine in België zal blijven 
toenemen. Deze laatste evolutie geldt algemeen voor elk van de drie gewesten in België, 

maar de intensiteit verschilt sterk per regio. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

momenteel een kleine 62 procent van de 1,1 miljoen inwoners van vreemde origine (cijfers 

Kruispunt Migratie-Integratie (KMI)). In de periode 2011-2025 verwacht het Planbureau voor 

het gewest nog een toename van de bevolking met ongeveer 300.000 via migratie en 

ongeveer 170.000 via natuurlijke groei (waarvan ook het merendeel door inwoners van 

vreemde origine). Deze instroom zal het aandeel inwoners van vreemde origine in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest nog gevoelig verhogen.  

Anderzijds zullen in diezelfde periode ongeveer 250.000 inwoners vanuit het Brussel 

Hoofdstedelijk Gewest migreren naar het Vlaamse of Waalse Gewest. Het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest vertoont daarmee een zeer hoge dynamiek op demografisch vlak en 

wordt daarmee naar de toekomst toe nog veel meer dan nu al het geval is een smeltkroes van 

vele culturen. 

In Vlaanderen is op heden ongeveer 15 procent van de inwoners van vreemde herkomst. Ook 

in Vlaanderen zal migratie zorgen voor 300.000 extra inwoners, en dit op een totale 

verwachtte groei van 600.000 inwoners (Federaal Planbureau). Dat betekent dat ook in 

Vlaanderen het percentage inwoners van vreemde origine zal toenemen. Het percentage blijft 

weliswaar ver onder het percentage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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2. Vergrijzing 

Naast de internationale mobiliteit, zal ook de stijgende levensduur (door toegenomen 

welvaart en performantere gezondheidszorg) voor belangrijke demografische verschuivingen 

zorgen. In 2025 zal één op de vijf inwoners in België ouder zijn dan 65 jaar. De 

verouderingsgraad (aandeel 65+ tegenover 0- tot 14-jarigen) zal stijgen van 101,5% in 2010 tot 

115,8% in 2025 en dit ondanks het feit dat ook het aantal jongeren in onze bevolking relatief 

toeneemt (verjonging). 

Net als bij migratie zullen er ook hier belangrijke regionale verschillen zijn. De vergrijzing is 
in Vlaanderen veel groter dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Waar er in 2025 in 

Vlaanderen 30% meer 65+ ‘ers zullen zijn dan jongeren tussen 0-14 jaar, zal in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest de bevolking veel jonger zijn (verouderingsgraad van slechts 66% 

tegenover 129% in Vlaanderen). 

Figuur 1: Vergrijzing per geslachtsgroep in het Vlaamse gewest (aantal 65+, in 
duizendtallen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  135 
 

Figuur 2: Leeftijdspiramide van de bevolking                Figuur 3: 2020      

van het Vlaams Gewest, per leeftijdsgroep van                

vijf jaar en per 10000 inwoners (2003)                               

  

 

 

Gevolgen 

Deze verschuivingen zullen tot gevolg hebben dat: 

- er een grote nood zal zijn aan capaciteitsuitbreiding van infrastructuur en 
dienstverlening (in huisvesting, mobiliteit, kinderopvang, onderwijs, zorg,...) om de 
bevolkingsaangroei en vergrijzing op te vangen. In veel van deze domeinen heeft de 
overheid (momenteel nog) een zeer belangrijke regierol. Verwacht wordt dat nieuwe 
vormen van samenwerking zullen ontstaan om enerzijds de nodige 
capaciteitsuitbreidingen te financieren en anderzijds bestaande infrastructuur en 
dienstverlening beter te benutten; 

- een groeiende groep mensen in de samenleving te kampen zal hebben met 
ouderdomsziekten (e.g. dementie) en dit gepast moet kunnen opgevangen worden; 

- de overheidsdiensten zelf een groeiende pensioenlast te dragen zullen hebben. 
 

Toenemend armoederisico 

Het groeiende aandeel ouderen en migranten in onze samenleving – twee groepen waar de 

armoedepercentages significant hoger liggen dan gemiddeld - zal in de toekomst het risico op 

armoede vergroten. Armoede terugdringen en de kloof tussen arm en rijk verminderen wordt 

een enorme uitdaging gegeven de verwachte migratie- en vergrijzingsgolf.  
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Maatschappelijke participatie 

De vergrijzing en toenemende armoede zullen speciale aandacht vragen voor 

maatschappelijke integratie en participatie. Volgens de Vlaamse Armoedemonitor 2013 

participeren ouderen en gepensioneerden, werklozen, 

alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen, laaggeschoolden en personen uit de 

laagste inkomensgroepen momenteel beduidend minder aan cultuur, sport en 

verenigingsleven. 

 

Druk op (publieke) ruimte 

De te verwachten bevolkingsgroei zal leiden tot toename van verstedelijkte gebieden. De 

verwachte migratie zal in eerste instantie de druk in de grootsteden verhogen, omdat 

(groot)steden – en dan voornamelijk de armere 

wijken – een belangrijke aantrekkingspool zijn voor economisch zwakkere bevolkingsgroepen. 

Deze verhoogde druk zal iedereen dwingen om anders (meer efficiënt) met ruimte om te 

springen. 

 

Ecologie 

 

Hoewel er tot op vandaag nog steeds onduidelijkheid (en discussie) bestaat over de specifieke 

lange termijn effecten, is er een steeds breder gedragen overtuiging dat menselijke activiteit 

een zware en bijna uitsluitend negatieve impact heeft op ons ecologisch systeem. Anders dan 

bij de andere megatrends, is de wijziging van ons ecologisch systeem een globaal en voor 

velen een abstract gegeven dat niet kan gerelateerd worden aan plaats of aard van de 

oorzaak. Maatregelen om de klimaatverandering (structureel) te keren komen slechts zeer 

moeilijk tot stand, ondanks de urgentie waar men steeds breder van overtuigd is. Dit komt 

enerzijds door politieke, economische en andere belangen die meespelen en anderzijds door 

de verschillende grootteorde van impact naar gelang de geografische ligging. 

1.Nood aan (drastisch) andere productie-en consumptiepatronen 
De huidige productie- en consumptiepatronen in grote delen van de (Westerse) wereld 

overstijgen (ver) de beschikbare biocapaciteit van de aarde. Maar de vraag naar materiële 

welvaart blijft wereldwijd nog toenemen, zowel in de ontwikkelende economieën als in 

ontwikkelde economieën waar technologische vooruitgang nieuwe consumptie creëert. De 

grootschaligheid en globalisering van vele huidige productiewaardeketens legt een enorme 

druk op het ecologische systeem. Er is een grote nood aan het herdenken en herconfigureren 

van productie- en consumptiepatronen. 
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2.Integraal werken aan globale problemen 

De klimaatverandering is een globaal probleem dat oplossingen vraagt op vele verschillende 

niveaus: internationaal, nationaal, lokaal, collectief én individueel. Niet alleen overheden en 

grote bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Ook de levensstijl van miljoenen 

mensen heeft een impact op ons klimaat. Wonen, eten, mobiliteit en recreatie zijn 

verantwoordelijk voor 70% van de milieu-impact van onze productie en consumptie (Climate 

Challenge). De ‘ver-van-mijn-bed-klimaatverandering’ moet vertaald worden in concrete 

acties die burgers breed aanspreken én hen overtuigen van de impact. Het is hierbij 

belangrijk dat kiezen voor een duurzame levensstijl gemakkelijk is, aangemoedigd wordt en 

de sociale norm gaat uitmaken. Jones & De 

Meyere spreken van het model van de 4 E’s (Terra Reversa): 

Enable: ervoor zorgen dat het kiezen voor een duurzame optie mogelijk is. Dat betekent dat 

er een aanbod is van toegankelijke, betaalbare en aantrekkelijke duurzame alternatieven. 

Encourage: het nemen van die duurzame keuze moet aangemoedigd worden. 

Exemplify: overheden en bedrijven hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Zij moeten 

consequent kiezen voor de duurzame keuze om aan te tonen dat het mogelijk is. Zo buigen ze 

de publieke opinie om in een duurzame richting. 

Engage: de duurzame keuze moet de standaard en de sociale norm worden net zoals het al 

lang niet meer sociaal aanvaard is om te roken op de trein en in openbare gebouwen. 

Om te komen tot een effectieve aanpak van dergelijk complex probleem als 

klimaatverandering, is m.a.w. een 

integrale aanpak noodzakelijk dat inzet op verandering op verschillende niveaus: 

- verandering van individuele overtuiging 
- verandering van individueel gedrag 
- verandering van structuren 
- verandering van het wereldbeeld binnen de samenleving 

 

De rol van ‘leren’ kan in deze context niet onderschat worden. De vraag dringt zich hierbij 

op welk soort leren de transitie naar een duurzame maatschappij nodig heeft. Het is duidelijk 

dat enkel leren OVER duurzame ontwikkeling tekortschiet. 
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3.Van ecologische verduurzaming naar duurzaam samenleven 

In het discours rond duurzame ontwikkeling was de aandacht (en ook overheidssturing – via 

regulering en incentives) de laatste jaren grotendeels gericht op de wisselwerking 

ecologie/economie. De sociale dimensie van duurzame ontwikkeling is hierdoor tot op heden 

altijd onderbelicht gebleven. Maar teruggrijpend naar de definitie van duurzame ontwikkeling 

uit het Brundtland-rapport (1987) - wereldwijd de meest gezaghebbende definitie van 

duurzame ontwikkeling in het kader van politiek en beleid – lezen we dat “een duurzame 

ontwikkeling een ontwikkeling is die tegemoet komt aan de behoeften van het heden zonder 

de behoeftevoorziening van de komende generaties in het gedrang te brengen. Er liggen twee 

gedachten aan de grondslag: het concept ‘behoeften’, in het bijzonder de basisbehoeften van 

de armen van de wereld die prioriteit moeten krijgen; en de notie van grenzen door de 

huidige stand van de technologie en de sociale organisatie aan de mogelijkheid van het milieu 

om aan de huidige en toekomstige behoeften te voldoen.” Deze definitie benadrukt niet enkel 

het belang van respect voor de ecologische draagkracht van de aarde, maar evenzeer de 

noodzakelijkheid van sociale rechtvaardigheid op mondiaal vlak, en dit zowel 

intragenerationeel (tussen Noord en Zuid, arm en rijk) als intergenerationeel (tussen huidige 

en toekomstige generaties). 

  

Sociaal-cultureel 

 

1.Individualisering en geïndividualiseerde engagement 
Het idee leeft dat engagement, vrijwillige inzet en deelname aan het maatschappelijke leven 

afneemt. Het individu zou vandaag de dag niet meer geïnteresseerd zijn in het 

gemeenschappelijke belang maar voornamelijk gedreven worden door eigenbelang en 

hedonistische keuzes. Ondanks deze duidelijke boodschap vinden onderzoekers weinig 

aanwijzingen voor een terugval in het verenigingsleven en participatie. Integendeel, 

onderzoekers spreken eerder over een transformatie in de manier waarop we verenigen en 

participeren (Hustinx, 2009; Dekker & Hooghe, 2003). 

Welke transformaties op vlak van verenigen en participeren stellen we dan vast? Alvorens 

door te nemen wat de concrete transformaties inhouden (zie hieronder), willen we ook de 

krachten achter deze transformaties bespreken. Paul Schnabel (2004) duidt vijf krachten aan, 

de vijf i’s, die bepalend zijn voor sociaal-culturele ontwikkelingen: individualisering, 

informalisering, intensivering, internationalisering en informatisering. Individualisering 

verwijst naar de verminderde betekenis van traditionele afhankelijkheden; informalisering 

naar informele en lossere manieren van groeperen; intensivering naar de toenemende 

betekenis van beleving, internationalisering naar de schaalvergroting op wereldniveau en 

informatisering naar het belang van  informatie (al dan niet via nieuwe technologieën). 

We bespreken in hoofdzaak de meest gecontesteerde kracht die verantwoordelijk is voor de 

dynamiek en de verandering binnen het verenigen en participeren: de individualisering.  
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Individualisering wordt vaak geïnterpreteerd als zou het individu enkel zijn/haar persoonlijk 

belang nastreven zonder rekening te houden met het gemeenschappelijk goed. De betekenis 

van individualisering is echter veel genuanceerder. Het betreft de tanende invloed (o.a. door 

de algemene stijging van de welvaart en levensstandaarden) van traditionele opvattingen, 

gedragspatronen, structuren en sociale verbanden. In plaats van terug te vallen op deze 

zekerheden handelt het individu steeds meer onafhankelijk en vanuit zichzelf. Individuen 

hebben meer speelruimte en maatschappelijke velden werken volgens hun eigen logica’s los 

van traditionele, religieuze of ideologische denkkaders en structuren. In plaats van 

traditionele zingevingskaders wordt de individuele ervaringswereld het nieuwe referentie- en 

zingevingskader waarbinnen keuzes gemaakt worden (Hustinx, 2009). Kortom, het IK kiest op 

authentieke wijze steeds meer hoe het eigen leven ingericht wordt los van wat binnen 

bijvoorbeeld kerk, gezin of op de arbeidsmarkt wordt voorgeschreven. 

Een kanttekening bij het authentieke IK: 

Het verhaal over het individualiseringsproces is niet volledig zonder een belangrijke 

kanttekening. Is het echt zodat individuen nu volledig los van allerlei traditionele 

afhankelijkheden opereren? Empirisch onderzoek naar het individualiseringsproces duidt aan 

dat een individu nog steeds sterk bepaald wordt door structurele kenmerken zoals 

bijvoorbeeld opleidingsachtergrond, sociaal-economische positie en beroep. Ondanks dat de 

invloed van enkele traditionele afhankelijkheden verzwakt is (vb. religie, kostwinnersmodel, 

meester-leerling verhouding,…), is het dus incorrect te stellen dat we in volle onafhankelijk 

ons levenspad bewandelen. Ook Mark Elchardus (2009) meent dat traditionele 

afhankelijkheden minder greep krijgen op individuele levens. Daarnaast stelt hij dat de 

individuele keuzevrijheid sterk is toegenomen (wat nieuwe onzekerheden en risico’s met zich 

meebrengt). Omdat we meer keuzes moeten maken en tegelijkertijd minder gestuurd worden 

door traditionele structuren, ontstaat volgens Elchardus de illusie dat we volledig autonoom 

beslissen. Naast de traditionele afhankelijkheden die deels nog spelen, ziet Elchardus ook 

nieuwe vormen van beïnvloeding en sociale controle opkomen. Hij stelt dat sociale controle 

vandaag plaatsvindt door instanties (massamedia, sociale netwerken, reclame, marketing,…) 

die ons denken, doen en voelen beïnvloeden…niet vanuit een religie of ideologie zoals weleer 

maar vanuit de idee dat we hoogstpersoonlijke, authentieke, individuele keuzes aan het 

maken zijn. Met andere woorden: vandaag vindt sociale controle plaats door instanties die 

ons doen geloven dat we autonome, authentieke keuzes maken. Meer nog, onze zoektocht 

naar individuele ervaringen, zelfverwezenlijking, authenticiteit en persoonlijke ontwikkeling 

wordt gecontroleerd en beïnvloed door instanties die onder meer spelen op het terrein van 

leefstijlen, smaakvoorkeuren. 

 

Het verminderd belang van traditionele structuren is ook voelbaar binnen het sociaal-

culturele leven. Een dertigtal jaar geleden was het sociaal-culturele veld grotendeels op 

levensbeschouwelijke basis onderverdeeld (cf. verzuiling). Momenteel zijn de gevolgen van de 

ontzuiling (=het fenomeen dat individuen en bestaande structuren in de samenleving minder 

dan voorheen levensbeschouwelijke lijnen volgen) sterk voelbaar binnen het sociaal-culturele 
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werkveld. De traditionele manier van verenigen en participeren maakte de voorbije jaren 

plaats voor een manier van verenigen en participeren waarbij keuzes veel minder afgestemd 

waren op basis van een levensbeschouwelijke achtergrond maar eerder op persoonlijke 

afwegingen. Concreet betekent het de afname van eerder hiërarchische, formeel geregelde, 

ideologisch geïnspireerde vormen van deelname, vrijwilligerswerk en groepsvorming ten 

voordele van meer geïndividualiseerd engagement. Meer geïndividualiseerd engagement is 
dus engagement vanuit de individuele leefwereld. Het gaat om individuele noden, ervaringen, 

problemen en afwegingen die inzet en engagement aansturen. 

 

2. Alleenwonende ouderen – vereenzaming 

In de voorbije zeventien jaar steeg het aantal alleenwonende personen in het Vlaamse 

Gewest tot 758.000. In 2020 zullen er bijna 1 miljoen alleenwonenden zijn. Eén van de 

belangrijkste oorzaken is de vergrijzing. Doordat er steeds meer ouderen zijn, zien we een 

grotere kans van alleenwonenden ouderen. En dit ondanks het feit dat tengevolge van een 

stijging van de levensverwachting mannen en vrouwen langer als een paar door het leven 

gaan en dus verhoudingsgewijs minder alleen wonen dan in 1990. Bijna de helft van de 

alleenwonenden is een 60-plusser. Bij ouderen is de belangrijkste oorzaak van het alleen 

wonen het overlijden van de huwelijkspartner. Het overwicht aan vrouwen heeft te maken 

met het feit dat mannen een kortere levensverwachting hebben en omdat mannen bovendien 

gemiddeld ouder zijn dan hun partner. Alleenwonende weduwen zijn dan ook een 

omvangrijke groep binnen de alleenwonenden. 
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Figuur 4: Alleenwonenden naar geslacht en leeftijd. Vlaamse Gewest, 1990-2020 

 

 

In relatieve zin zal het aantal alleenwonende ouderen en vooral alleenwonende 80-plussers 

het sterkst toenemen. Dit betekent dat niet enkel het aantal alleenwonenden zal groeien 

maar dat terzelfde tijd de groep alleenwonenden zal verouderen. In 2020 zal meer dan de 

helft van de alleenwonenden minstens 60 jaar zijn,17% zal zelfs ouder zijn dan 80 jaar. 

Blijkt dat alleenwonende personen minder gezond zijn, minder gunstige arbeidsmarktpositie 

en een hogere armoederisico hebben, en dat hun sociale participatie geringer is. Vooral 

oudere alleenwonenden lopen een hoger risico op sociale uitsluiting, armoede en 

vereenzaming. Uit cijfers is gebleken dat zo’n 20% zich zeer eenzaam voelt, waarvan een 

derde niet bereikbaar is. Bijzonder kwetsbaar zijn de alleenwonende (oudste) ouderen als zij 

zorgbehoevend zijn. Zij hebben meer nood aan externe hulp en zorg aan ouderen van wie de 

huisgenoten intensieve mantelzorg (kunnen) verlenen. 
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Technologie 

 

De wereld om ons heen verandert met duizelingwekkende vaart. We leven in een soort 

science fiction film, waarin we binnenkort zelfs met gedachten alleen, apparatuur kunnen 

bedienen. En toch moeten we iedere dag nog steeds de klusjes doen die onze opa's en oma's 

het leven ‘zuur maakten’, zoals stofzuigen en een plank vastzetten. 

De snelheid waarmee technologie verandert en ons dagdagelijks leven beïnvloedt zal er niet 

op vertragen. Integendeel, we willen almaar sneller en betere oplossingen voor (mondiale) 

maatschappelijke uitdagingen al of niet economisch gemotiveerd.  

 

Snelheid technologische evolutie exponentieel in 20ste eeuw 

� 

 

De 0-1 samenleving 

De digitale (r)evolutie zorgt bij uitstek voor een serieuze impact op maatschappelijk vlak. Zo 

goed als alle facetten van he dagelijks leven (creatieprocessen, arbeidsorganisatie, 

communicatie, vrije tijd, leren, verenigen, etc) worden vandaag bepaalt door web 2.0 

Het internet is al lang niet meer enkel een enorme (passieve) bron van informatie, maar is 

ondertussen verworden tot een instrument dat door een groeiende groep in de maatschappij 

gebruikt wordt bij het vormgeven van de eigen identiteit (de virtuele identiteit als 

verlengstuk van de reële).  
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Dankzij internet hebben maatschappelijke organisaties nieuwe wegen gevonden om actie te 

voeren, hun achterban te mobiliseren en de publieke opinie te bewerken. Tegelijk hebben zij 

ook de traditionele politiek steeds minder nodig. ICT vergroot dus de democratische 

actieradius van burgers, maar levert – tegen de verwachtingen in - geen bijdrage aan het 

oplossen van het zogenaamde democratische tekort.  

 

Digitale geletterdheid  

Het kunnen werken met digitale apparatuur en effectief kunnen gebruiken van digitale media 

wordt een steeds belangrijkere vereiste om te kunnen functioneren in onze samenleving 

maatschappij, en dit doorheen alle lagen en leeftijdsgroepen van de bevolking. Het gaat 

hierbij niet zozeer om het bezitten van een computer of internetverbinding, maar om het 

kunnen omgaan met de nieuwe digitale mogelijkheden (vb. nieuwe digitale apparatuur zal 

toelaten dat ouderen langer zelfstandig kunnen thuis wonen en vanop afstand verzorging 

kunnen krijgen/gemonitord worden). 

De klok terugdraaien is absurd. Wat we wel kunnen doen is ouderen voldoende kennis laten 

maken met deze nieuwe technologieën. 

 

Technologische vernieuwing: vloek of zegen?  

Elke nieuwe wetenschap, technologie of innovatie verlegt grenzen. Ze beïnvloedt onze 

politieke, culturele en socio-economische toestand voortdurend. Ze zorgt in bepaalde 

gevallen voor oplossingen (bv; het persoonlijk alarmsysteem maakt het langer zelfstandig 

wonen voor tal van ouderen mogelijk). Maar soms zorgt ze ook voor onvoorzien problemen 

(bv, het digitaal delen van films en muziek heeft zware economische gevolgen voor beide 

industrieën). Hierin kan S-Plus een belangrijke rol blijven spelen door te reageren, 

anticiperen en bij te sturen waar nieuwe ongelijkheden (dreigen te) ontstaan. 

Een uitdagende rol want de complexiteit van onze maatschappelijke uitdagingen worden 

almaar groter en vragen meer en meer gespecialiseerde kennis. Bovendien dringt een meer en 

meer multidisciplinaire aanpak zich op. De rol van de sociale en humane wetenschappen 

wordt belangrijker op vlak van innovatie. Juist om de technologische kennis aan te vullen en 

nieuwe inzichten op te bouwen rond complexe maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing of 

sociale inclusie.  

 

Verwachtingen 

Technologische vooruitgang zal blijven gestuwd worden door  

· de zoektocht naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen 
· economische motieven (concurrentie, kosten/baten, groei) 
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· toenemende mondiale kennisbasis 
 

Door nieuwe ontwikkelingen in ICT, gezondheidszorg, energie-efficiëntie zal technologie ons 

dagelijks leven blijven beïnvloeden 

 

Gevolgen 

Gevaar voor groeiende kennis- en technologiekloof tussen generaties en tussen sociale 

klassen. 

Nood aan sensibilisering en training. Waarbij we letten op het leren omgaan met nieuwe 

technologieën, alsook op het objectief informeren over voor- en nadelen van nieuwe 

technologieën. 

Toenemende (globale) virtuele verbondenheid en beïnvloeding leidt tot een stijgende invloed 

van burgers  op economisch, politiek e sociaal-culturele actoren en processen. 

 

Economie 

 

Vanaf de jaren ’80 herstructureerde het kapitalisme als economisch systeem en vond 

uitwegen uit de economische crisis in een doorgedreven globalisering , de benutting van 

nieuwe technologie, de reorganisatie van bedrijven, een reeks arbeidsmarktgerichte 

maatregelen en een veranderde rol van de staat. 

Vandaag zijn de financiële markten, de internationale handel, transnationale productie en 

wetenschap en technologie in staat om ‘in real time’ te werken op een planetaire schaal. De 

rol van die financiële markten is ondertussen niet te onderschatten. De actuele wereldwijde 

financiële en kredietcrisis is daar een overtuigend voorbeeld van. 

De gevolgen van die globalisering laat zich dan ook op vele vlakken ook voelen: politiek, 

cultuur, wetenschap, ecologie, migratie, etc. 

Op de lokale arbeidsmarkt zien we een toenemende  verschuiving in de vraag naar arbeid van 

taaltechnologische naar meer kennisintensieve (diensten)jobs.  

Manufactuursystemen werden zeer flexibel met minder (geschoolde) arbeidskrachten. Met 

een evolutie van massaproductie naar ‘small batch’, de productie van rendabele kleine 

hoeveelheden.  

Een verschuiving waarop echter niet even vlug werd geanticipeerd in het arbeidsaanbod, met 

verhoogde kans op uitval uit de arbeidsmarkt tot gevolg. Momenteel wordt de lokale 

arbeidsmarkt gekenmerkt door een lage graad van arbeidsparticipatie , en dan vooral bij 
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50+’ers. Een van de prioriteiten van de overheid is dan ook die arbeidsparticipatie te 

verhogen, om enerzijds de arbeidsschaarste op te vangen die verwacht wordt omwille van de 

vergrijzing, en anderzijds om het huidige sociale zekerheidssysteem betaalbaar te houden  

 

Naast de vernieuwing van het productieproces zien we ook een flexibilisering van de 

organisatie van de productie. Om beter om te gaan met de onzekerheden gecreëerd door de 

snelle veranderingen in de economische, institutionele en technologische omgeving zien we 

meer en meer netwerkondernemingen. Ze laten zich kenmerken door flexibele werkgroepen 

met polyvalente werknemers, een meer horizontale hiërarchie en gedecentraliseerde 

besluitvorming. Via netwerking wordt met andere bedrijven samengewerkt. De bevoorrading 

gebeurt ‘just in time’ waardoor het hebben van voldoende stock overbodig wordt. 

Ook de arbeidsomstandigheden verandering in een netwerkonderneming, en zijn niet meer te 

vergelijken met die van de (klassiek) industriële onderneming. Het productieproces is er 

gedecentraliseerd en daardoor meer geïndividualiseerd. En flexibiliteit is het nieuwe mantra 

voor: arbeidstijd, stabiliteit van de tewerkstelling, locaties en sociale relatie werkgever- 

werknemer. 

Het neoliberaal economisch beleid dat die verschuivingen mogelijk heeft gemaakt zorgde ook 

voor de beknotting van de vakbondsmacht, de beperkte belasting op hoge inkomens en 

ondernemingen en de deregulering en liberalisering op de internationale markten. Deze 

‘nieuwe economie’ bracht en brengt vele gevolgen met zich mee. 

De dualisering van arbeidsmarkt is er een van. Er is een polarisering ontstaan tussen ‘generic 

labour’ en self-programmable labour’. In die context is het bereikte onderwijsniveau, samen 

met het efficiënt verwerken van kennis en informatie van wezenlijk belang. Aan de ene kant 

heb je een groep van functionele, flexibele en hooggeschoolde polyvalente arbeidskrachten 

die hun kennis en vaardigheden aanvullen met EVC (Eerder Verworven Competenties). Aan de 

ander kant vindt je het ‘postindustrieel proletariaat’, de flexibele, lager of ongeschoolde 

periferie.. 

Om nog eens terug te komen op de prioriteiten van de overheid. De stijgende 

levensverwachting en toenemende aantal ouderen in vergelijking tot de jongeren vormen een 

grote uitdaging voor de leefbaarheid van het bestaande pensioenstelsel. Momenteel wordt 

ingezet op het geleidelijk optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd en wordt er 

aangestuurd op een algemene stijging van de werkzaamheidsgraad. 

Wat betreft de werkzaamheidsgraad scoren België en Vlaanderen momenteel ondermaats in 

vergelijking met andere Europese landen. Vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de 

werkzaamheidsgraad zeer gevoelig af, terwijl ze in de groep 24-49 hoger ligt dan het 

Europees gemiddelde. Een ding is zeker dat deze evolutie zal moeten gekeerd worden willen 

we ons pensioenstelsel betaalbaar houden. Dat betekent niet enkel en alleen dat er langer zal 

gewerkt moeten worden. Maar ook dat we moeten nadenken over andere manier van werken, 

andere invullingen van loopbanen en jobs. 
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S-Plus blijft er op hamer dat de 1ste pijler voldoende garantie moet bieden op vlak van 

pensioenen. Natuurlijk mag dit aangevuld worden met alternatieven. Uiteraard blijft de 

Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) een belangrijk instrument om het risico op armoede bij 

ouderen te beperken. Wetende dat van de Vlaamse gepensioneerden om en bij de 11% 

consistent arm. De meest kwetsbaren blijven nog altijd vrouwen, hoogbejaarden en 

alleenstaanden. 

Er is dus nog werk aan de winkel. Rechtstreekse impact op de economie hebben we niet als S-

Plus. Maar als belangenbehartiger en via het vrijwilligerswerk kunnen we een belangrijk rol 

spelen in onder andere thuiszorg, mantelzorg, activiteiten in woon- en zorgcentra, 

eenzaamheidspreventie, empoweren van ouderen, etc. 

 

Politiek 

 

De uitdagingen waarmee de ‘natiestaat’ te maken krijgt, zijn niet te onderschatten. Er is de 

intensifiëring en toenemende impact van de mondiale interactie en de toenemende macht 

van globale interdependente netwerken(cfr. de actuele kredietcrisis en recessie). De 

transnationalisering van de productie verzwakt de greep van regeringen op hun eigen 

economie. 

De snelle veranderingen in informatietechnologie hebben als gevolg dat overheden ook de 

controle verloren zijn over informatiestromen, opinievorming en agendasetting. 

De afbrokkeling van de natiestaat wordt bovendien in de hand gewerkt door de beperkingen 

die supranationale instanties (bv. Europa) en multilaterale interdependentie opleggen. Naar 

onderen toe zien we wereldwijd dat regio’s meer en meer bevoegdheden opeisen. De 

eigenheid van de regio’s wordt naar voren geschoven, wat in tijden van crisis en onzekerheid 

een groter houvast blijkt te geven. 

Doch lijkt de natiestaat niet aan het verdwijnen, maar kunnen we wel stellen dat zijn macht 

en autoriteit opnieuw geconfigureerd wordt. Multi-layered governance wint aan belang. Een 

meerlagig systeem van globaal bestuur, dat echter gepaard gaat met een relatief grote 

onduidelijkheid over de legitimiteit en geloofwaardigheid van die mondiale politieke 

systemen.  

Kenmerkend voor België is zijn sterk geïnstitutionaliseerd overheidsapparaat met een 

uitgebreid regelgevend kader. Maar de toenemende complexiteit van onze samenleving leidt 

tot grotere kans op overregulering en een groter worden verantwoordingsdruk. 

Daarenboven is er de groeiende onzekerheid over de betaalbaarheid van onze welvaartstaat, 

en specifiek onze sociale zekerheid. Mede door de economische crisis en de kosten van de 

vergrijzing verscherpt het debat over de kerntaken van de overheid. 
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Net zoals in ander landen kampt ook België met een tanende interesse voor politiek partijen 

en verkiezingen. Electoraten verliezen hun structuur, worden vluchtig en meer en meer 

afhankelijk van het beeld dat de media bepaalt. Daarnaast zien we echter de opkomst van 

niet-geïnstitutionaliseerde participatievormen die vaak onder invloed van nieuwe technologie 

een onverwachte respons kunnen krijgen (bv. betogingen, boycots, de occupy beweging, etc) 

Parallel hieraan is volgens sommige politologen een subpolitiek systeem ontstaan. Waarbij het 

vormgeven van de samenleving van onderuit gebeurt door zowel actoren die buiten het 

politieke systeem staan ( belangenorganisaties, onderzoeksinstellingen, bedrijven, …) als door 

individuen (burgerinitiatieven, Not-In-My-Back-Yard,…) 

De superdiverse samenleving stelt uitdagingen aan de overheid (politiek) en het middenveld 

om deze zeer complexe groep van individuen juist te vertegenwoordigen en aan alle burgers 

te appelleren.  

Verder merken we op dat zowel binnen de overheid als binnen het middenveld almaar meer 

managementprincipes worden toegepast die vanuit de markt komen. (bv markt-/klantgericht 

denken, strategische doelstellingen, SMART, kwaliteitszorg, …). Het stimuleren en 

ondersteunen van sociale innovatie door overheden neemt aan belang toe. En er wordt meer 

en meer beroep gedaan op de creativiteit van de burger, verenigingen en lokale 

gemeenschappen om bij te dragen tot het vinden van oplossingen voor sociale uitdagingen en 

het verhogen van het menselijke welzijn.  

Dat stelt S-Plus voor toch bepaalde belangrijke vragen. Hoe positioneren we ons in die almaar 

sneller veranderende context? Ho staan we tegenover de overheid? Hoe ver gaan we mee in 

het marktdenken? Hoe gaan we om met de vluchtige burgerinitiatieven? Vragen die een 

antwoord vergen willen we onze positie als middenveldorganisatie behouden en/of 

versterken.  

 

Globale impact op verenigen en participeren 

Veranderingen in de bevolkingsstructuur (vergrijzing, migratie, meer éénoudergezinnen) 

zullen een impact hebben op de manier waarop mensen zich gaan verenigen en participeren. 

Culturele verscheidenheid zal bijdragen tot verscheidenheid in zich verenigen en participeren 

(verscheidenheid naar inhoud en vorm). Maar ook fysieke en/of financiële beperkingen bij 

een groeiende groep in onze maatschappij zullen vragen oproepen naar andere inhouden 

(thema’s die dichter bij de leefwereld passen) en andere vormen van zich verenigen en 

participeren. Innovaties in het domein van digitalisering en sociale media 
verruimen/veranderen de mogelijkheden van mensen om zich te verenigen en te participeren 

(zich online verenigen, verandering in geografische reikwijdte van zich verenigen,...). 

Beperkingen in tijd en ruimte om zich te verenigen en te participeren, vervagen maar worden 

mogelijk vervangen door andere beperkingen (toegang tot internet, digitale geletterdheid). 

De innovaties veranderen eveneens de mogelijkheden waarop mensen kunnen betrokken 

worden (participatie) (bvb. deelnemers betrekken via online discussieplatforms). 
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Elke verandering zal  nieuwe thema’s met zich meebrengen waarrond men zich zal 

gaanverenigen. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn het omgaan met een stijgend aantal 

mensen met ouderdomsziekten in de maatschappij, deelnemers informeren over de voor- en 

nadelen van nieuwe en complexe technologische ontwikkelingen (biotechnologie en voeding, 

nieuwe ontwikkelingen in de medische zorg,...), wederzijdse kennismaking tussen 

verschillende culturen, een meer duurzame levensstijl nastreven, ... 

 

De beschikbaarheid van individuen om zich te verenigen en te participeren zal wijzigen onder 

invloed van arbeidsmarktevoluties (stijging van de pensioenleeftijd, flexibilisering van de 

arbeidstijd). Politieke participatie verschuift van geïnstitutionaliseerde vormen van 

participatie naar subpolitiek (het vormgeven van de samenleving van onderuit) en 

onconventionele acties (boycots, petities,...), hierbij geholpen door innovaties rond sociale 

media. 

De kwaliteitseisen en verwachtingen die participanten stellen aan verenigingen verstrengen 

onder invloed van consumptiegedrag dat steeds meer gestuurd wordt vanuit de individuele 
ervaringswereld. 

De toenemende eisen vanuit de overheid naar verdere professionalisering van het 

verenigingsleven in combinatie met het uitgebreide regelgevende kader, verhogen de 

drempels voor vrijwilligers om zich actief te engageren in verenigingen. Het aangaan van 

multidisciplinaire en innovatieve (internationale) samenwerkingen zal nieuwe vormen van 

verenigen doen ontstaan. 

 

Wat staat de socio-culturele vereniging te wachten? 

Wat betekenen maatschappelijke ontwikkelingen voor de rol en de functie van (professionele) 

sociaal-culturele organisaties? De komende jaren zullen de rol en functie van de sociaal-

culturele organisatie steeds verder gekenmerkt worden door actief zoeken en bewust kiezen. 

Geconfronteerd met soms tegengestelde 

mogelijkheden moet de organisatie bewust een positie innemen. De positie die de sociaal-

cultureel werker inneemt, zal naargelang doelstellingen variëren en niet altijd dezelfde zijn. 

Volgende aspecten verdienen voldoende aandacht: 

- Engagement op lange of middellange termijn (cf. vrijwilligerswerk) versus 
geïndividualiseerd en tijdelijk engagement; 

- De omgang met informele initiatieven versus de omgang met verantwoording, 
regulering, professionaliteit; 

- Vergrote prikkeldrift en rol van het evenementiële versus de hang naar 
kleinschaligheid; 

- Digitalisering, ICT en sociale media als onderdeel, doel, hulpmiddel, tool,… 
- De grote kloof tussen dominante groepen in de samenleving en de groeiende armoede, 

ongelijkheid en uitsluiting van andere groepen; 
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- De groei van een actieve en ambitieuze vrijetijdsinvulling (en hiermee samenhangend 
de positie ten opzichte van het commerciële aanbod en zelforganisatie) versus de 
omgang met mensen die een heel andere kijk op vrije tijd hebben; 

- De voor- en nadelen van een terugtredende overheid. 

 

De werkvelden zullen zich in de komende jaren steeds steviger moeten positioneren ten 

opzichte van het commerciële vrijetijdsaanbod, het groeiend belang van individuen met 

weinig beschikbare tijd, de terugtredende overheid en de groeiende populariteit van 

informele praktijken. Tegelijkertijd kunnen de 

werkvelden terugvallen op hun unieke positie in de samenleving, op hun soms averechtse en 

kritische positie tegen dominante groepen en ideeën. Belangrijk om hier te onthouden: 

sociaal-culturele praktijken zijn bij 

uitstek praktijken waar (speel)ruimte is voor ontwikkeling, ontplooiing, experiment, beleving, 

reflectie, kunstzinnigheid, mislukking, menselijk contact en ontmoeting. 

 

 

 

Bron: “Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten 

en jeugdwerk gericht op 2025.” Studie uitgevoerd door Idea Consult in opdracht van De 

Ambassade, Socius, Forum voor Amateurkunsten in december 2013. 
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BIJLAGE 8: BELEIDSUITDAGINGEN EN BELEIDSOPTIES 

 
BU 1 BELEIDSUITDAGING 1: DOELPUBLIEK 

S-Plus herdefinieert zijn doelpubliek en stelt haar aanbod behoeftegericht 
samen. 

BO 1.1 Definiëren van andere sectoren van het doelpubliek in het kader van een inclusief 
aanbod. (zoals allochtone ouderen, kwetsbare ouderen ,eenzame ouderen) 

BO 1.2 Nadenken over een tweesporenaanbod: actief en gezondheidsgericht. 
  
S 11 De organisatie van activiteiten verloopt vlot. 
S 15 Kaart voor overlijden van iemand is een goed initiatief 
S 19 De begeleiding van de afdelingen verloopt vlot. 
S 20 Groot lokaal aanbod 
S 21 Seniorenfeesten 
S 22 Grote opkomst op activiteiten van de afdelingen 
S 23 Infomomenten en activiteiten worden positief geëvalueerd 
S 26 Gevarieerd aanbod 
S 27 Succesvolle activiteiten 
S 28 Rusthuiswerking 
S 32 Vertegenwoordigt in 5 provincies en Brussel 
S 36 S-Plus geeft een goede invulling aan de vier functies. 
Z 4 De structuur van S-Plus is onduidelijk: verwarring S-Plus / S-Sport / S-Academie 
Z 76 Generatieverschil tussen leden: moeilijk om voor iedereen een aanbod te voorzien 
Z 77 Geen duidelijkheid over de leeftijd van de doelgroep 
Z 78 De jongere senior, 50-60, wordt te weinig bereikt 
Z 79 Er bestaat geen plan van aanpak naar de nieuwe generatie van senioren 
Z 80 Er is te weinig aandacht voor diversiteit in de werking 
Z 85 Er zijn te weinig weekend- of avondactiviteiten voor 50+ 
Z 86 Er wordt geen onderscheid gemaakt in het aanbod voor jonge en oudere senioren 
Z 98 S-Plus besteedt te weinig aandacht aan intergenerationele projecten 
K 8 Nieuwe generatie van vrijwilligers anders benaderen, niet onmiddellijk overladen 

met verantwoordelijkheden 
K 17 Organiseren van ouderen via sociale media 
K 18 Stijgend aantal alleenstaande / alleenwonende ouderen 
K 23 Groeiend aantal allochtone senioren 
K 29 Nieuwe vormen van verenigen door multidisciplinaire en innovatieve 

samenwerkingen 
K 30 Nieuwe generatie van senioren 
K 31 Verjonging van de doelgroep 
K 32 Sociale inclusie 
B 2 Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische 

Mutualiteiten (zoals bvb. Viva) 
B 3 Niet iedereen beschikt over internet 
B 4 Lage inkomsten van langdurig gepensioneerden 
B 7 Concurrentie andere seniorenverenigingen 
B 11 Andere invulling van het begrip vrijwilliger 
B 12 Krimpende markt van vrijwilligers 
B 18 Individualisering 
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B 24 Digitale ongeletterdheid bij ouderen 
B 25 Stijging van de pensioenleeftijd 
B 26 Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan 

verenigingen 
B 29 Grote commerciële vrijetijdsaanbod 
B 34 Snelheid waarmee de technologie verandert 

 

 

BU 2 BELEIDSUITDAGING 2: AANBOD 
S-Plus denkt in het kader van besparingen na over de inhoudelijke afbakening 
van haar aanbod. 

BO 2.1 Nadenken over de mogelijkheid om ook een complementair digitaal aanbod te 
creëren (Yesterday, S-Plus klikt..).  

BO 2.2 In samenwerking met externe partners actie ondernemen hoe we een betere en 
persoonsgerichtere dienstverlening naar de doelgroep kunnen brengen gebruik 
makend van de bestaande infrastructuur , diensten en expertise. 

BO 2.3 Er wordt onderzocht hoe we mensen die genieten van een voorkeurtarief van het 
bestaande activiteitenaanbod kunnen laten genieten.  

  
S 10 Uitgebreid aanbod op recreatief vlak. 
S 11 De organisatie van activiteiten verloopt vlot. 
S 12 Het aanbod van activiteiten wordt klantgericht samengesteld 
S 13 Sterke belangenbehartiging 
S 14 De gezondheidspromotie verloopt vlot. 
S 15 Sterk provinciaal aanbod 
S 16 Kaart voor overlijden van iemand is een goed initiatief 
S 17 Vakantieaanbod 
S 18 Leescontacten 
S 19 De begeleiding van de afdelingen verloopt vlot 
S 20 Groot lokaal aanbod 
S 21 Seniorenfeesten 
S 22 Grote opkomst op activiteiten van afdelingen 
S 23 Infomomenten en activiteiten worden positief geëvalueerd 
S 24 S-Plus speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen 
S 25 Aandacht voor de zorgbehoevende 
S 26 Gevarieerd aanbod 
S 27 Succesvolle activiteiten 
S 28 Rusthuiswerking 
S 29 Kwaliteitsvolle educatieve pakketten 
S 30 Nieuwjaarsconcert: mooi programma aan democratische prijs 
S 31 Het aanbod van S-Plus voldoet aan de verwachtingen 
S 32 De oudere senioren, 70+, worden voldoende bereikt 
S 33 Vertegenwoordigt in 5 provincies en Brussel 
S 35 S-Plus houdt rekening met de bereikbaarheid van haar activiteiten, zo organiseren 

we de studiedag in verschillende provincies 
S 36 S-Plus geeft een goede invulling aan de vier functies. 
Z 81 Dementie is een goed thema, maar het aanbod is te groot. Gevolg: mensen shoppen 
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Z 82 Aanbod teveel beperkt tot het recreatieve 
Z 83 Geen taalopleidingen in regio BHV 
Z 84 Niet alle afdelingen willen vernieuwen 
Z 85 Landelijk en provinciaal aanbod niet altijd aantrekkelijk genoeg om nieuwe leden 

te behouden 
Z 86 Er zijn te weinig weekend- of avondactiviteiten voor 50+ 
Z 87 Er wordt geen onderscheid gemaakt in het aanbod voor jonge en oudere senioren 
Z 88 Er is te weinig variatie in het aanbod 
Z 89 Belangenbehartiging komt niet aan bod in het afdelingsaanbod 
Z 90 S-Plus zet te weinig in op rusthuiswerking 
Z 91 S-Plus heeft te weinig aandacht voor Europese projecten 
Z 92 S-Plus werkt te weinig rond pensioenen 
Z 93 S-Plus werkt te weinig rond gratis openbaar vervoer 
Z 94 S-Plus werkt te weinig rond betaalbare zorg 
Z 95 S-Plus werkt te weinig rond armoede bij senioren 
Z 96 Activiteiten zijn niet altijd toegankelijk 
Z 97 S-Plus besteedt te weinig aandacht aan reizen (niet te ver, betaalbaar, city-trips, 

overwinteringsproject) 
Z 98 S-Plus besteedt te weinig aandacht aan gezondheidspromotie 
Z 99 S-Plus besteedt te weinig aandacht aan intergenerationele projecten 
Z 100 S-Plus werkt te weinig rond palliatieve zorg, euthanasie en wilsbeschikking 
Z 101 S-Plus werkt niet rond testament en erfenis 
Z 102 Sommige projecten worden niet door alle provincies ondersteund 
Z 105 Samenwerking met het ziekenfonds verloopt niet altijd even vlot 
Z 106 De band met het ziekenfonds is teveel een eenrichtingsverkeer 
Z 107 We werken te weinig samen met verenigingen binnen onze zuil 
K 1 Internet en sociale media 
K 3 Ziekenfonds als communicatiekanaal, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 
K 5 De loketbedienden van het ziekenfonds krijgen een opleiding over de socio-

culturele werking 
K 6 Bestaande infrastructuur van het ziekenfonds in stand houden en niet afbouwen 
K 7 Meer ondersteuning van het ziekenfonds 
K 9 Leden van het ziekenfonds die een bepaalde leeftijd bereiken, worden automatisch 

lid van S-Plus 
K 10 Het ziekenfonds communiceert het S-Plusaanbod naar 50-jarigen 
K 11 Projectsubsidies 
K 17 Organiseren van ouderen via sociale media 
K 22 Digitalisering 
K 26 Informalisering: informele en lossere manier van groeperen 
K 27 Informatisering: belang van informatie (al dan niet via nieuwe technologieën) 
K 32 Sociale inclusie 
B 1 Privacywetgeving: hindert bij ledenwerving 
B 2 Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische 

Mutualiteiten (zoals bvb. Viva) 
B 3 Niet iedereen beschikt over internet 
B 4 Lage inkomsten van langdurig gepensioneerden 
B 5 Beperkt pensioen 
B 6 Concurrentie dienstencentra 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  153 
 

B 7 Concurrentie andere seniorenverenigingen 
B 8 Sterke opkomst VLAS 
B 9 Besparingen 
B 10 Crisis: mensen maken keuzes 
B 18 Individualisering 
B 19 Wegvallen van locaties 
B 20 Busmaatschappijen worden duurder 
B 22 Hoge armoedepercentages bij ouderen 
B 26 Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan 

verenigingen 
B 29 Grote commerciële vrijetijdsaanbod 

  

BU 3 BELEIDSUITDAGING 3: AFDELINGSWERKING 
S-Plus investeert in nieuwe vormen van verenigen, zoekt naar oplossingen om 
administratieve taken van lokale groepen te verlichten en gaat op zoek naar 
samenwerkingen om tegemoet te komen aan het probleem van geschikte en 
betaalbare lokalen voor afdelingen. 

BO 3.1 Verlichting van de administratieve en hiërarchische taken van de afdelingen door 
digitale vernieuwingen in te voeren bij het doorgeven van gegevens aan provinciale 
secretariaten. Hierbij hebben we ook aandacht voor de verschuiving in de 
inhoudelijke taak van de provinciale medewerkers in het kader van deze 
innovatieve werking. 

BO 3.2 Ondersteunen en stimuleren van nieuwe vormen van verenigen. 
BO 3.3 Het landelijk secretariaat van S-Plus legt contacten rond het (goedkoper) gebruik 

van lokalen. 
  
S 37 Als afdelingen promomateriaal bestellen bij het landelijk secretariaat, wordt hier 

snel werk van gemaakt 
S 38 Stijgend ledenaantal 
S 39 De leden zijn tevreden over de dienstverlening 
S 40 Goede ondersteuning provinciaal personeel S-Plus 
S 41 Regionale spreiding 
S 42 Leden uit andere provincies mogen aansluiten 
S 43 Binnen de provincie is een dubbele aansluiting mogelijk 
S 44 Deelnemen aan activiteiten van andere afdelingen is mogelijk 
S 45 Goede sfeer 
S 46 Sommige afdelingen krijgen veel steun van de gemeente (onder vorm van subsidie 

of lokaal) 
S 47 Samenbrengen van mensen 
S 48 Het innen van de ledenbijdragen verloopt correct 
Z 61 Afdelingen worden als oubollig beschouwd 
Z 62 Ledenverlies in sommige afdelingen 
Z 63 Verschillende leden hebben verplaatsingsproblemen 
Z 64 Sommige afdelingen zijn te weinig gastvrij naar nieuwe leden 
Z 65 Gebrek aan (betaalbare) lokalen 
Z 66 Gebruik van lokalen buiten de zuil is duur 
Z 67 Deelnames aan activiteiten dalen door hoge kostprijs 
Z 68 Socialistisch gedachtengoed komt niet genoeg naar voor binnen de afdeling 
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Z 69 Oubollig karakter van de afdelingen 
Z 70 Sommige afdelingen zijn laat met het innen van de ledenbijdragen 
Z 71 De afdelingen hebben te weinig kennis over fundraising 
Z 72 Nieuwe leden die lid worden van S-Plus n.a.v. de ledenwervingsactie worden te 

weinig opgevolgd 
Z 73 De administratieve afhandeling van sommige activiteiten verloopt te traag 
Z 74 Afdelingen worden als oubollig beschouwd 
K 1 Internet en de sociale media 
K 2 Mond- aan-mondreclame 
K 6 Bestaande infrastructuur van het ziekenfonds in stand houden en niet afbouwen 
K 7 Meer ondersteuning van het ziekenfonds 
K 11 Projectsubsidies  
K 12 Vergrijzing 
K 17 Organiseren van ouderen via sociale media 
K 18 Stijgend aantal alleenstaande / alleenwonende ouderen 
K 19 Vereenzaming 
K 21 Vormen van een links front 
K 22 Digitalisering 
K 23 Groeiend aantal allochtone senioren 
K 26 Informalisering: informele en lossere manier van groeperen 
K 27 Informatisering: belang van informatie (al dan niet via nieuwe technologieën) 
K 28 Vergrijzing: meer ouderen met fysieke beperkingen: zoeken naar andere vormen 

van verenigen en participeren 
K 29 Nieuwe vormen van verenigen door multidisciplinaire en innovatieve 

samenwerkingen 
K 30 Nieuwe generatie van senioren 
K 31 Verjonging van de doelgroep 
K 32 Sociale inclusie 
B 1 Privacywetgeving: hindert bij ledenwerving 
B 2 Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische 

Mutualiteiten (zoals bvb.viva) 
B 3 Niet iedereen beschikt over internet 
B 4 Lage inkomsten van langdurig gepensioneerden 
B 5 Beperkt pensioen 
B 6 Concurrentie dienstencentra 
B 7 Concurrentie andere seniorenverenigingen 
B 8 Sterke opkomst VLAS 
B 9 Besparingen 
B 10 Crisis: mensen maken keuzes 
B 11 Andere invulling van het begrip vrijwilliger 
B 12 Krimpende markt van vrijwilligers 
B 18 Individualisering 
B 19 Wegvallen van locaties 
B 20 Busmaatschappijen worden duurder 
B 21 Beïnvloeding van Vlaams Belang / NVA 
B 22 Hoge armoedepercentages bij ouderen 
B 23 Ontzuiling 
B 24 Digitale ongeletterdheid bij ouderen 



S-Plus Beleidsplan 2016-2020  155 
 

B 25 Stijging van de pensioenleeftijd 
B 26 Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan 

verenigingen 
B 29 Grote commerciële vrijetijdsaanbod 
B 34 Snelheid waarmee de technologie verandert 

 

BU 4 BELEIDSUITDAGING 4: VRIJWILLIGERS 
S-Plus investeert in een modern vrijwilligersmanagement. 

BO 4.1 Uitrollen van de vrijwilligersnota 
BO 4.2 Een actieve vrijwilligerswerving opzetten 
  
S 72 Er is een visienota vrijwilligerswerking 
S 73 Het onthaal van nieuwe vrijwilligers op de provinciale secretariaten verloopt goed 
S 74 S-Plus steunt op competente vrijwilligers 
S 75 S-Plus levert inspanningen om tot een goed uitgebouwd vrijwilligersbeleid te komen 
Z 52 Solidariteit leden-bestuursleden 
Z 53 Gebrek aan motivatie en betrokkenheid van vrijwilligers 
Z 54 Trekkers zijn moeilijk te vinden 
Z 55 Nieuwe vrijwilligers vinden is moeilijk 
Z 56 Onvoldoende begeleiding en opvolging van vrijwilligers 
Z 57 Onvoldoende vorming voor vrijwilligers 
Z 58 Vrijwilligers worden te weinig betrokken bij het beleid 
Z 59 Vormingen zijn niet altijd op maat van de vrijwilligers 
Z 60 Er bestaat geen brochure over zoeken naar nieuwe vrijwilligers 
K 1 Internet en de sociale media 
K 2 Mond- aan-mondreclame 
K 8 Nieuwe generatie van vrijwilligers anders benaderen, niet onmiddellijk overladen 

met verantwoordelijkheden 
K 9 Leden van het ziekenfonds die een bepaalde leeftijd bereiken, worden automatisch 

lid van S-Plus 
K 15 Belang van ouderen in de maatschappij onderstrepen 
K 17 Organiseren van ouderen via sociale media 
K 21 Vormen van een links front 
K 31 Verjonging van de doelgroep 
B 10 Crisis: mensen maken keuzes 
B 11 Andere invulling van het begrip vrijwilliger 
B 12 Krimpende markt van vrijwilligers 
B 18 Individualisering 
B 25 Stijging van de pensioenleeftijd 
B 26 Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan 

verenigingen 
B 28 Uitgebreide regelgeving en eisen van de overheid maken de drempel om zich te 

engageren voor vrijwilligers hoger 
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BU 5 BELEIDSUITDAGING 5: PARTNERSCHAPPEN 
S-Plus moet op zoek gaan naar multidisciplinaire en innovatieve 
samenwerkingsverbanden op alle niveaus die een positieve invloed hebben op 
de lokale werking. S-Plus moet onder andere door samenwerking met andere 
ouderenverenigingen meer wegen op het beleid. We stimuleren en 
ondersteunen innovatieve ideeën van onderuit en willen door kennisuitwisseling 
voeling blijven houden met vernieuwing binnen onze doelgroep.  

BO 5.1 Samenwerkingsverbanden aangaan volgens de noden van de lokale afdelingen en 
groepen. 

BO 5.2 Via overleg in adviesraden de stem van de plussers sterker maken. 
BO 5.3 Stimuleren van de vrijwilligers in adviesraden. 
BO 5.4 Stimuleren van kennisuitwisseling op verschillende interne niveaus. 
BO 5.5 Uitbreiden van het internationaal netwerk. 
  
S 49 S-Plus is ingebed in een sterke organisatie en heeft zo een groot potentieel aan 

nieuwe leden 
S 50 Goede relatie met ziekenfonds (WVL) 
S 51 S-Plus is een betrouwbare partner voor derden 
S 52 S-Plus heeft een constructieve relatie met verschillende overheden 
S 53 Samenwerkingsverbanden liggen in de lijn van het strategisch beleid 
S 54 Goede onderhandelingspositie in verschillende raden 
S 55 S-Plus heeft partners in Europa 
Z 103 De relatie met sp.a of aanverwante organisaties is niet overal even goed. 
Z 104 Versnippering van de seniorenvereniging in de eigen zuil 
Z 105 Samenwerking met het ziekenfonds verloopt niet altijd even vlot 
Z 106 De band met het ziekenfonds is teveel een eenrichtingsverkeer 
Z 107 We werken te weinig samen met verenigingen binnen onze zuil 
Z 108 Afdelingen werken te weinig samen met andere afdelingen 
Z 109 We werken te weinig samen met Vorming Plus 
Z 110 Het netwerk van S-Plus is niet uitgebreid genoeg 
Z 111 S-Plus werkt nog te weinig samen met andere seniorenverenigingen op invloed uit 

te oefenen op het beleid 
Z 112 We werken niet samen met jongeren 
K 3 Ziekenfonds als communicatiekanaal, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 
K 4 Vakbond, mutualiteit en partij moeten één front vormen 
K 5 De loketbedienden van het ziekenfonds krijgen een opleiding over de socio-

culturele werking 
K 7 Meer ondersteuning van het ziekenfonds 
K 10 Het ziekenfonds communiceert het S-Plusaanbod naar 50-jarigen 
K 11 Projectsubsidies  
K 20 Socialistische familie moet zich opnieuw uitbreiden 
K 21 Vormen van een links front 
B 2 Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische 

Mutualiteiten (zoals bvb.viva) 
B 6 Concurrentie dienstencentra 
B 7 Concurrentie andere seniorenverenigingen 
B 14 Versnippering binnen het ziekenfonds: Bond Moyson, de Voorzorg, FSMB 
B 15 Rode verenigingen gunnen elkaar niets 
B 16 Verwarring tussen verschillende organisaties (ziekenfonds, vakbond en partij) 
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B 17 Geen goede samenwerking tussen ziekenfonds, vakbond en partij 
B 19 Wegvallen van locaties 
B 35 De visitatiecommissie beveelt een duidelijke opsplitsing aan tussen S-Plus/S-

Sport/S-Academie 

 

BU 6 BELEIDSUITDAGING 6: COMMUNICATIE 
S-Plus werkt aan een sterker imago en een beter intern communicatiebeleid. 

BO 6.1 S-Plus stelt een intern communicatieplan op. S-Plus optimaliseert het organogram 
en communiceert het naar alle geledingen van de organisatie. S-Plus wil de 
bestuursleden en de leden van de lokale adviesraden permanent informeren over 
de belangenbehartiging van S-Plus en omgekeerd. 

BO 6.2 S-Plus zorgt voor duidelijk uitgeschreven samenwerkingsovereenkomsten met de 
andere S-organisaties. 

BO 6.3 S-Plus werkt een extern communicatieplan uit (rekening houdend met verschillende 
doelgroepen en hun mogelijkheden). S-Plus versterkt haar imago en 
naambekendheid (zowel naar partners, intern, leden als de socialistische familie). 
Alle afdelingen en groepen gebruiken de naam S-Plus. 

  
S 1 Regionale adviesraad: uitwisseling ideeën tussen bestuursleden van verschillende 

afdelingen 
S 2 Samenwerking tussen afdelingen 
S 3 Kras 
S 4 Website 
S 5 S-Plusmobiel 
S 6 S-Plusstand 
S 7 De vzw is vlot bereikbaar voor leden en andere organisaties 
S 8 Het aanbod van S-Plus wordt op een aantrekkelijke manier bekendgemaakt 
S 9 Digitale nieuwsbrief 
Z 1 Het is niet duidelijk welke activiteiten georganiseerd worden door het landelijk 

secretariaat 
Z 2 Het landelijk secretariaat is weinig transparant. Er is nood aan een organogram. 
Z 3 Er is geen goede communicatie en band tussen het landelijk secretariaat en de 

afdelingen. 
Z 4 De structuur van S-Plus is onduidelijk: verwarring S-Plus / S-Sport / S-Academie 
Z 5 S-Plus Mantelzorg: wat is dit? Van waar komt dit? Wat is de relatie met de andere 

mantelzorgvereniging van het ziekenfonds? 
Z 6 Te weinig doorstroming van de info van de info van de beleidswerkgroep en 

provinciale raden naar de afdelingen. Verslag? 
Z 7 Beslissingen genomen op de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden 

niet doorgespeeld aan de afdelingen 
Z 8 Afdelingen zijn te weinig op de hoogte van het aanbod en beleid van S-Plus 
Z 9 De vertegenwoordigers van S-Plus in lokale raden zijn te weinig geïnformeerd om 

hierin te zetelen. 
Z 10 Op vergaderingen worden weinig oplossingen aangereikt, men komt niet verder dan 

het beschrijven van het probleem. 
Z 11 Huishoudelijk reglement: laat verspreid, bestuursleden hebben geen inspraak 

gekregen, betekenis van sommige artikels niet duidelijk 
Z 12 Niet alle bestuursleden zijn op de hoogte van de afspraken rond het lidmaatschap, 
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met name dat mensen uit andere provincies ook lid mogen worden. 
Z 13 De informatiedoorstroom van het landelijk secretariaat naar de provincies en van de 

directie naar de medewerkers kan beter. 
Z 14 Traag beslissingsproces 
Z 15 Door vele vergaderen daalt de betrokkenheid van de verantwoordelijke bij de eigen 

organisatie 
Z 16 De belangenverdediging van de leden dringt niet door tot het lokale niveau 
Z 17 De afdelingen zijn niet op de hoogte van het aanbod van andere afdelingen 
Z 18 Regelmatige overlegmomenten tussen landelijk en provinciaal ontbreken 
Z 19 De provincie promoot de afdelingsactiviteiten te weinig 
Z 20 Er bestaat geen gecoördineerde manier om activiteiten en info tussen afdelingen uit 

te wisselen 
Z 21 Er bestaat geen structuur om kennis van bestuursleden uit te wisselen 
Z 22 Niet alle leden beschikken over internet 
Z 23 Leden van S-Sport krijgen geen Kras 
Z 24 Kras zit niet overal in het lidmaatschap 
Z 25 De frequentie van Kras is te laag 
Z 26 Kras wordt niet algemeen beschouwd als hét communicatieblad van S-Plus 
Z 27 Kras is niet digitaal beschikbaar 
Z 28 Onze mediakanalen bevatten niet altijd actuele info 
Z 29 Er staat onvoldoende info over activiteiten op onze website 
Z 30 Op de website is geen plaats voor nieuws vanuit de afdelingen 
Z 31 Het internet wordt niet voldoende gebruikt 
Z 32 S-Plus beschikt niet over alle e-mailadressen van haar leden 
Z 33 S-Plus komt onvoldoende in de media 
Z 34 S-Plus speelt te traag in op de actualiteit 
Z 35 De leden zijn te weinig op de hoogte van de ledenvoordelen 
Z 36 We maken te weinig gebruik van de mogelijkheden van het ziekenfonds 
Z 37 Afdelingen hebben te weinig kennis van omgaan met de pers 
Z 38 Nieuwe mediakanalen worden te weinig gebruikt 
Z 39 S-Plus komt te weinig naar buiten met haar standpunten, onze belangenbehartiging 

is niet gekend 
Z 40 S-Plus informeert haar leden te weinig over de werking van het ziekenfonds 
Z 41 De naambekendheid is zwak. 
Z 42 De naam S-Plus is niet goed gekozen. 
Z 43 S-Plusleden zijn niet herkenbaar 
Z 44 Vijftigers associëren zich niet met Seniorinfo (geen goede naam) 
Z 45 S-Plus komt niet aan bod in de lokale mutualiteitskantoren of partij 
Z 46 De kantoren van het ziekenfonds zijn niet altijd op de hoogte van het bestaan van 

een afdeling in hun gemeente.  
Z 47 S-Plus is te klein, te onbekend om een echt bekende speler te zijn 
Z 48 Er is geen professionele medewerker die zich uitsluitend met marketing en promotie 

bezighoudt 
Z 49 Afdelingen nodigen te weinig lokale prominenten uit op hun activiteiten 
Z 50 S-Plus is te weinig zichtbaar (affiches, folders..) 
Z 51 Niet alle afdelingen gebruiken S-Plus als naam 
K 1 Internet en de sociale media 
K 2 Mond- aan-mondreclame 
K 3 Ziekenfonds als communicatiekanaal, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 
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K 5 De loketbedienden van het ziekenfonds krijgen een opleiding over de socio-
culturele werking 

K 7 Meer ondersteuning van het ziekenfonds 
K 9 Leden van het ziekenfonds die een bepaalde leeftijd bereiken, worden automatisch 

lid van S-Plus 
K 10 Het ziekenfonds communiceert het S-Plusaanbod naar 50-jarigen 
K 17 Organiseren van ouderen via sociale media 
K 22 Digitalisering 
K 27 Informatisering: belang van informatie (al dan niet via nieuwe technologieën) 
B 1 Privacywetgeving: hindert bij ledenwerving 
B 2 Privacywetgeving: hindert bij ledenwerving 
B 3 Concurrentie met verenigingen die ook gelinkt zijn aan de Socialistische 

Mutualiteiten (zoals bvb.viva) 
B 6 Beperkt pensioen 
B 7 Concurrentie dienstencentra 
B 9 Sterke opkomst VLAS 
B 14 Huidige politieke situatie 
B 16 Rode verenigingen gunnen elkaar niets 
B 17 Verwarring tussen verschillende organisaties (ziekenfonds, vakbond en partij) 
B 23 Hoge armoedepercentages bij ouderen 
B 24 Ontzuiling 
B 29 Uitgebreide regelgeving en eisen van de overheid maken de drempel om zich te 

engageren voor vrijwilligers hoger 
B 34 Snelheid waarmee de technologie verandert 
B 36 S-Plus moet duidelijker weergeven hoe het beslissingsproces verloopt en hoe de 

afdelingen worden betrokken. 

 

BU 7 BELEIDSUITDAGING 7: INTEGRALE KWALITEITSZORG 
S-Plus levert veel inspanningen rond integrale kwaliteitszorg maar moet een 
aantal aspecten verfijnen. 

BO 7.1 Het kwaliteitshandboek evalueren, updaten en permanent gebruiken. 
BO 7.2 Het uitvoeren van een tevredenheidsenquête bij de leden, vrijwilligers en 

personeel tegen het einde van de beleidsperiode. 
BO 7.3 Het beleidsplan permanent gebruiken en het bijhorend meetplan als 

werkinstrument gebruiken. 
BO 7.4 De activiteiten van S-Plus op de verschillende niveaus evalueren op een uniforme 

manier. 
BO 7.5 Een kader uitwerken om MVO zichtbaarder te maken binnen onze organisatie en zo 

het bewustzijn hierrond te verhogen. 
  
S 56 De doelstellingen uit het beleidsplan worden opgevolgd 
S 57 Er is een relevante en actuele missie 
S 58 Er is een duidelijke beschrijving van waarden en normen 
S 59 S-Plus haalt de norm die opgelegd wordt door de overheid 
S 60 Er is een kwaliteitshandboek 
Z 113 Het kwaliteitshandboek is onpraktisch en wordt niet vaak gebruikt 
Z 114 Het kwaliteitshandboek is niet up to date 
Z 115 Er is geen uniforme klachtenprocedure 
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Z 116 Té uitgebreide gegevensverzameling in functie van voortgangsrapport 
K 25 S-Plus heeft een voorbeeldfunctie inzake duurzaamheid 
K 34 Verslag van de visitatiecommissie 

 

BU 8 BELEIDSUITDAGING 8: HUMAN RESOURCES 
S-Plus beschikt over een gemotiveerd team. Vele aspecten van het 
personeelsbeleid zijn al uitgewerkt maar moeten nu worden toegepast en/of 
aangevuld. 

BO 8.1 De functioneringscyclus toepassen voor iedereen. 
BO 8.2 S-Plus start met een competentie- en loopbaanbeleid. 
BO 8.3 S-Plus onderzoekt de mogelijkheden van het “nieuwe” werken. 
  
S 61 De leiding stimuleert de medewerkers tot het formuleren van verbetervoorstellen 
S 62 Leidinggevenden staan open voor feedback 
S 63 Er is erkenning voor inzet en prestaties van de medewerkers 
S 64 Er zijn algemene functiebeschrijvingen aanwezig 
S 65 Aanwerving en onthaal van nieuwe medewerkers loopt vlot 
S 66 Medewerkers hebben de mogelijkheid om vormingen te volgen 
S 67 Medewerkers zijn tevreden en gemotiveerd  
S 68 Flexibele medewerkers 
S 69 Personeel vormt een team 
Z 121 Er is geen duidelijk competentie- en loopbaanbeleid 
Z 122 De functioneringsgesprekken worden onvoldoende opgevolgd. 
Z 123 De taakverdeling tussen de medewerkers is niet altijd optimaal 
Z 124 Medewerkers mogen weinig initiatief nemen, weinig autonomie 
B 27 Senioren hebben hogere verwachtingen en stellen hogere kwaliteitseisen aan 

verenigingen 

 

BU 9 BELEIDSUITDAGING 9: FINANCIËN – SUBSIDIES - DATA 
S-Plus wil de bestaande systemen met betrekking tot financiën, subsidies en 
data optimaliseren. 

BO 9.1 Bewaken van een efficiënte aanwending van financiële middelen. 
BO 9.2 Optimaliseren opvolging en beheer subsidies. 
BO 9.3 De registratie van gegevens met betrekking tot leden en activiteiten efficiënter 

maken. 
BO 9.4 Implementatie van het systeem dataregistratie opgelegd door de subsidiërende 

overheid. 
  
S 52 S-Plus heeft een constructieve relatie met verschillende overheden. 
S 56 De doelstellingen uit het beleidsplan worden opgevolgd. 
S 59 S-Plus haalt de norm die opgelegd wordt door de overheid. 
Z 74 De administratieve afhandeling van sommige activiteiten verloopt te traag 
Z 117 Het vrijmaken van middelen voor vernieuwende initiatieven is moeilijk door de 

mindere financiële situatie 
Z 118 Er zijn te weinig financiële middelen om de kwaliteit van de werking voortdurend 

te verbeteren 
Z 119 Beperkte toegang tot internet bemoeilijkt soms het werken 
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Z 120 Logge administratie 
K 11 Projectsubsidies  
K 37 Inspelen op wat in het nieuwe decreet zal staan 
B 9 Besparingen 
B 13 Huidige politieke situatie 
B 27 Toenemende eisen vanuit de overheid naar verdere professionalisering 
B 30 Financiering afhankelijk van wijzigingen decreet 
B 32 Afhankelijk van ministerie van volksontwikkeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


