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Inleiding  
S-Plus kreeg in november 2018 een jaar de tijd om haar werking te remediëren op basis van de 
aanbevelingen en verbetersuggesties van de visitatiecommissie. We hebben dit jaar aangegrepen om 
onze werking grondig te herzien en te herwerken. We deden dit in samenwerking met al onze 
medewerkers, een deel van onze vrijwilligers en onze bestuursorganen. S-Plus is, na het aanpassen van 
de terechte aanbevelingen, klaar voor de toekomst.  

Wat meteen na onze remediëring in het oog springt, is onze vernieuwde missie en visie. Een vernieuwd 
S-Plus is immers niet mogelijk zonder onze fundamenten te verfijnen. Het beleidsplanningsteam werkte 
een voorstel uit dat voorgelegd werd aan beleidsvrijwilligers en beroepskrachten. Dit werd besproken in 
verschillende werkgroepen. Op basis van deze terugkoppeling en input werd een aangepast voorstel van 
nieuwe missie en visie voorgelegd aan de participatieraden vrijwilligers. Een definitieve tekst werd 
geformuleerd en ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering van 26 maart 2019 waar de 
nieuwe missie unaniem werd goedgekeurd. Hiermee definiëren we de bestaansgrond voor S-Plus, en 
dragen we onze openheid uit. De missie en visie maken ook heel duidelijk waar we als organisatie voor 
zullen gaan en waarmee onze organisatie zich zal onderscheiden: 

Missie:  S-Plus is een pluralistische seniorenvereniging. We zorgen voor een fijne tijd samen met 
ruimte om levenslang te leren. We staan op de barricades voor onze gezondheid(szorg) en 
welzijn. Zo timmeren we aan een gezonde samenleving waarin we ons wel in ons vel voelen. 
Ook voor toekomstige generaties. Bij ons telt iedereen mee omdat we samen meer kunnen 
en elkaar nodig hebben. We laten niemand aan de kant staan en laten geen talent onbenut. 

Visie:  S-Plus richt zich tot plussers uit Vlaanderen en Brussel.  De lokale S-Plus groepen zijn onze 
basis. Onze werking wordt gedragen door vrijwilligers met pit ondersteund door 
enthousiaste professionele medewerkers.  Iedereen die zich goed voelt bij onze activiteiten 
is welkom. 

Een fijne tijd samen met ruimte om bij te leren. Wij willen dat iedereen op een actieve manier 
ouder kan worden en volwaardig blijven deelnemen aan het sociale leven. We hebben hierbij 
extra aandacht voor kwetsbare groepen.  Onze belangrijke drijfveer is het scheppen van een 
band tussen onze leden en vrijwilligers door het delen en uitdragen van gezamenlijke waarden 
en normen, nieuwe mensen te ontmoeten en samen te ontspannen en te leren.  

Op de barricades voor onze gezondheid(szorg) en welzijn. Met een scherpe blik geven we een 
kritische noot wanneer evoluties in de samenleving niet binnen onze idealen passen. Indien 
nodig gaan we over tot sociale actie om onze eisen kracht bij te zetten. Zo maken we ook 
anderen bewust van de uitdagingen op vlak van gezondheids-gelijkheid. We werken samen 
met anderen aan initiatieven om alternatieven aan te bieden en letterlijk en figuurlijk tot een 
gezonde samenleving te komen. Een gezonde samenleving is er één waar gezondheidzorg 
toegankelijk en betaalbaar is voor alle ouderen en welzijn belangrijker is dan winst.   

Ook voor toekomstige generaties. We komen tot creatieve antwoorden op 
samenlevingsvraagstukken door problemen te benoemen, te leren van elkaar en ons te laten 
inspireren door anderen. We denken actief na over het beleid en bouwen mee aan een 
gezonde samenleving zodat ook toekomstige generaties hiervan de vruchten kunnen 
plukken.   
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Tijdens dit traject hebben we ook keuzes gemaakt in de decretale functies. We hebben gekozen voor de 
realisatie van drie functies in plaats van vier. Hier komen we later uitgebreid op terug. 

Een derde zeer belangrijke wijziging die we hebben doorgevoerd, is het aanpassen van onze 

organisatiestructuur. Tijdens het visitatiegesprek verwees de commissie expliciet naar de complexe 

structuur. Met dit gedragen proces willen we het krachtig signaal geven dat alle bestuursleden van de 

organisatie het eens zijn dat een centraal aangestuurde structuur de beste garantie is voor een impactrijke 

en innovatieve werking.  

De structuur ligt aan de basis van de professionele werking van S-Plus en het aanpassen ervan heeft 
invloed op elk aspect van de werking. Op communicatie, op het vrijwilligers- en HR-beleid, op aansturing 
en samenwerking, op vernieuwing, enz.  

Daarom was het voor ons zeer belangrijk om als eerste met de structuur aan de slag te gaan. We hebben 
de regionale vzw’s juridisch geconsolideerd tot 1 nationale vzw, met 1 gemeenschappelijk beleid op alle 
vlakken, 1 Raad van Bestuur en 1 Algemene Vergadering. We veranderen ook de samenstelling van die 
bestuursorganen op de Algemene vergadering van 28/11/2019. Er zullen vrijwilligers, experten, partners 
en medewerkers in zetelen. Vanaf 1 januari 2020 is S-Plus officieel een ééngemaakte vzw, wat een 
centrale inhoudelijke aansturing makkelijker zal maken. Er vonden het afgelopen jaar meerdere 
vernieuwingstrajecten plaats. Naast het vernieuwen van onze structuur, stapten we in een 
groepsvernieuwingstraject, vernieuwden we onze communicatie (1 nieuwe website en een aanpassing 
van het logo aan de nieuwe structuur), vernieuwden we ons vrijwilligersbeleid, vernieuwden we ons niet-
ledenbeleid om de participatie te vergroten en verstevigden de samenwerking tussen het regionale en 
nationale niveau. Het resultaat van al deze acties kan u in de volgende pagina’s grondig uitgewerkt 
terugvinden.  

Tijdens het remediëringsjaar is er al veel tot stand gekomen, maar vernieuwingsprocessen vragen tijd en 
nog niet alle acties zijn gerealiseerd, maar wel gepland. We werken in fases. Daarom geven we u bij elk 
beoordelingselement op het einde een overzicht van de reeds genomen acties en de acties nog in 
ontwikkeling. 

S-Plus heeft tijdens het remediëringsjaar grote en grondige stappen genomen om de aanbevelingen van 
de visitatiecommissie uit te voeren. We geloven dat dit jaar nodig was om het proces van vernieuwing in 
gang te zetten. Onze medewerkers, vrijwilligers en bestuursorganen hebben het afgelopen jaar heel veel 
werk verzet. Dat werk was niet zonder resultaat: we gaan de volgende jaren in met goede moed en zin in 
een nieuwe toekomst voor S-Plus. We zijn trots op de stappen die we hebben gezet, en willen onszelf 
blijven uitdagen om S-Plus relevant te houden. We vertrouwen erop dat we de visitatiecommissie hier 
ook van kunnen overtuigen met dit  remediëringsrapport.  
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Beoordelingselement 1°: De wijze waarop de vier functies, vermeld in artikel 

2, 8° in het decreet van 4 april 2003, worden gerealiseerd. 
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om een integrale visie op alle sociaal-

culturele functies te ontwikkelen en te expliciteren hoe die in verhouding staat tot de missie van de 

organisatie en de huidige maatschappelijke context.  

 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om op afdoende wijze weer te geven in 

welke mate elke functie in de werking wordt gerealiseerd en de keuzes te verantwoorden die tot die 

verhouding hebben geleid.   

 

Aanbeveling 3: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om duidelijk te expliciteren welke 

werkwijzen en methodieken ze hanteert om de vier functies te realiseren.  

 

1. Introductie 

In de nota ‘Evaluatie remediëringsrapport en beoordeling plan van aanpak’ (p.15) lezen we “Indien 

de vereniging een aanbeveling kreeg met betrekking tot het ontbreken van een visie op de vier functies, 

maar de organisatie ondertussen een traject aflegde om haar visie op twee van de vier functies, die ze in 

de toekomst vanuit haar missie wil waarmaken, vorm te geven, kan zij in het kader van de tweede visitatie 

bij dit beoordelingselement ‘voldoet ten dele’ of ‘voldoet’ als eindresultaat behalen.”  Dit betekent dat bij 

de evaluatie van het remediëringsrapport de aanbevelingen over de functies die niet meer relevant zijn 

voor de gekozen functiemix, niet zullen doorwegen. Dit op voorwaarde dat de organisatie de gekozen 

functiemix alsook de visie op de gekozen functiemix goed kan onderbouwen en verantwoorden in het 

remediëringsrapport.  

S-Plus heeft sinds het ontvangen van het definitief visitatieverslag een traject gevolgd dat het voltallige 

team heeft doen inzien dat de kritiek van de evaluatiecommissie terecht was. Vandaar dat S-Plus in het 

kader van het nieuwe decreet heeft gekozen voor een andere functiemix om haar missie en doelen te 

realiseren, waarbinnen de drie sociaal-culturele rollen van groot belang zijn. We willen in deze 

remediëringsnota de gekozen functiemix en de visie hierrond toelichten. 

2. Visie op de functies, de eigen functiemix en de rollen. 

 

2.1 Functies  

De visie op de functies en de keuze van een eigen functiemix kwam tot stand als resultaat van een werk- 

en denkproces met actieve betrokkenheid van zeer veel medewerkers en vrijwilligers. In februari 2019 

startten we een traject van vormingssessies in samenwerking met Socius voor medewerkers en 

beleidsvrijwilligers.  
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Tijdens werksessies met het beleidsplanningsteam gingen verschillende werkgroepen aan de slag 
ondersteund door een powerpoint, de data van de gegevensverzameling en tools en methodieken ons 
aangereikt door Socius. De verslaggeving hiervan werd teruggekoppeld naar de participatieraden 
vrijwilligers voor bespreking en input. 

 

Uit de werksessies in 2019 met het beleidsplanningsteam, de focusgesprekken en overleg met de 

vrijwilligers besloten we om te kiezen voor 3 functies: de gemeenschapsvormende functie, de 

leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. We nemen de cultuurfunctie dus niet expliciet 

langer op. We verduidelijken onze keuzes in de volgende paragrafen. De definitieve tekst werd door de 

Algemene Vergadering goedgekeurd op 26 maart 2019. 

2.2.1 Cultuurfunctie 

De cultuurfunctie beoogt sociaal-culturele interventies die er op gericht zijn om cultuur als sociaal 

gedeeld repertoire van tekens, betekenis en zin te creëren, te bewaren, te delen en er aan deel te 

nemen. In het decreet heeft men het over het doelgericht creëren, deelnemen, bewaren en delen van 

cultuur.   

Uit de werksessies met het beleidsplanningsteam en de focusgroepgesprekken met vrijwilligers en 

deelnemers blijkt dat de cultuurfunctie in deze specifieke betekenis steeds minder tot ons DNA behoort. 

Cultuurparticipatie is meer dan senioren toeleiden tot cultuuractiviteiten en hierrond drempels 

wegwerken. Het organiseren van activiteiten waar senioren creatief cultuur kunnen beoefenen wordt 

echter steeds meer een activiteit van een beperkt aantal groepen.   

 

 
 

Er is wel een grote vraag om cultuurconsumptie te blijven organiseren. Hoewel besloten werd niet in te 
zetten op de culturele functie in brede zin, wordt cultuurconsumptie binnen de ontmoetings-  en 
ontspanningsfunctie voorwaardenscheppend in de organisatie gebruikt om in te zetten op de 
gemeenschapsvormende functie. We maken deelname aan de activiteiten laagdrempelig door voor 
onze doelgroep groepsaankopen te doen, waardoor we lagere toegangsprijzen bekomen, we regelen 
vervoer en zorgen voor begeleiding. 

Uiteraard vormt dit slechts een deelaspect van de gemeenschapsvormende functie. Hier komen we later 

op terug wanneer we dieper ingaan op die functie. 
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De groepen versterken het sociale netwerk door cultuurconsumptie aan te bieden binnen de vrije tijd. 
We ondersteunen hen met een landelijk en regionaal aanbod en met een breed spectrum aan 
evenementen vanuit de samenwerkingen met externe cultuurleveranciers. We maken participatie voor 
onze doelgroep laagdrempelig door lagere toegangsprijzen via  groepsaankopen te onderhandelen en te 
zorgen voor vervoer en begeleiding. 

Het kritisch reflecteren over de meer dagdagelijkse uitingen zoals onze waarden en gewoonten, andere 

culturen, mediagebruik, enz. situeren zich in onze leerfunctie en maatschappelijke bewegingsfunctie. 

Voorbeelden van het aanbod cultuurconsumptie zijn de bezoeken aan concerten en film, theater en 

tentoonstellingen, cultuurreizen, culturele wandelingen… 

 

2.2.2 De gemeenschapsvormende functie 

De maatschappelijke contextanalyse van het S-Plus beleidsplan 2021-2025 toont een veranderende 

samenleving getypeerd door uitdagingen zoals toenemende diversiteit, individualisering, een sterker 

wordend wij-zij denken en een welvaarsstaat die stevig onder druk staat. Daarom moeten we inzetten 

op de gemeenschapsvormende functie die gericht is op socio-culturele processen die meebouwen aan 

een democratische, duurzame en solidaire samenleving (bridging).  

De gemeenschapsvormende functie is een belangrijke kerntaak van S-Plus. Onze sterke groepen zijn 

gespreid over Vlaanderen en Brussel en vormen de basis van onze gemeenschapsvorming. In de groepen 

ondersteunen senioren elkaar, versterken ze contacten en hun sociale netwerken en bouwen ze door 

het delen van ervaringen aan nieuwe inzichten. We zijn een actor in de vrije tijd van senioren en 

organiseren ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten om in te zetten op de gemeenschapsvormende 

functie. We realiseren onze missie door hier praktijken op te zetten rond onze kernthema’s gezondheid 

en welzijn. Maar ook door discussieplatformen te organiseren, het vormen van themagroepen, te 

experimenteren met nieuwe actiegroepen, enz.  

Door samen te werken met andere gemeenschappen in de buurt smeden onze senioren nieuwe sociale 

relaties en trachten we solidaire mechanismen en sociale cohesie te versterken. Op die manier willen we 

bijdragen aan een samenleving waar senioren zich goed in hun vel voelen. 

Hefbomen bij gemeenschapsvorming zijn de kritische benadering en de gemeenschap-van- gemeen-

schappenbenadering. Vanuit de kritische benadering is het doel van gemeenschapsvorming het streven 

naar sociale rechtvaardigheid, het emanciperen van groepen en het bijdragen aan een meer  

democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving. Betrokkenheid en contact met andere 

gemeenschappen is hierbij belangrijk omdat senioren zich daardoor engageren om te ontdekken wat de 

gedeelde basis is en bespreekbaar maken wat anders is.  

Dit bevordert een gemeenschap van gemeenschappenbenadering en neemt spanningen tussen 

gemeenschappen weg. Vanuit het kruispuntdenken weten we dat onze samenleving allesbehalve 

homogeen is en dat mensen moeten leren bewegen in deze diverse gemeenschappen. Daar wil S-Plus 

aan bijdragen. 
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Vanuit de visie gemeenschap van gemeenschappen vervullen we onze drie rollen. Er is betrokkenheid en 

contact met anderen door interacties en samenwerking, we werken aan bewustzijn, maken spanningen 

bespreekbaar en bouwen aan een meer wenselijke gemeenschap.  

Voor S-Plus is het belangrijk om ons sterke, lokale netwerk te behouden, maar vooral ook om het te 

vernieuwen. Daarom richten we nieuwe groepen op en stapten we in 2019 in een traject 

groepsvernieuwing met Line Windey.  

De vrijwilligers van de groepen bezoeken ook mensen thuis. Zo leren ze andere mensen kennen, waar ze 

misschien niet zo snel op afgestapt waren.  

Voorbeelden hiervan in onze werking zijn het intergenerationeel spel 18-81 en Albert en Achmed en 

vernieuwende projecten Full Buddy en Zorgmoatjes, waarmee we experimenteren in West-Vlaanderen. 

Dit zijn 2 proeftuinen die we op het landelijke secretariaat in co-creatie met de regio’s en onze 

vrijwilligers verder gaan uitwerken (zie bijlage 1.1.: Addendum toelichting activiteiten en proeftuinen). 

Bijlage 1.1 

Addendum Toelichting Activiteiten en proeftuinen.docx
 

Ze dienen als inspiratietool voor alle groepen en zijn gericht op integratie van moeilijk bereikbare 

groepen. Er is hier nog veel werk aan de winkel. Daarom zetten we ook in het nieuwe beleidsplan 2021-

2025 dit werk voort.    

 

2.2.3 De leerfunctie 

De band tussen leren en S-Plus is vanzelfsprekend. Onze senioren en vrijwilligers zijn vragende partij om 

in onze snel veranderende maatschappij op hun tempo permanent en levenslang te kunnen leren.  

De complexe maatschappelijke vraagstukken rond onze kernthema’s (gezondheid, welzijn en een 

toegankelijke gezondheidszorg) kan je vandaag niet meer behappen met alleen maar klassiek, organisch 

leren. Het vraagt ook om andere concepten van leren. De keuze voor sociaal leren en kritisch leren sluit 

aan bij onze visie op gemeenschapsvorming en het realiseren van onze kritische rol.  

Bij sociaal leren is het belangrijk dat er een leerproces ontstaat door in dialoog te gaan en samen te 

werken met diverse actoren naar aanleiding van een concreet maatschappelijk probleem. Er ontstaan 

oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken door dialoog en interactie met inbreng van de 

competenties van alle betrokkenen. Nadruk ligt hier op verandering door de sociale interactie. Mensen 

verfijnen en verdiepen hun denkkaders, doen nieuwe kennis op en geven (nieuwe) betekenissen aan de 

samenleving en aan hun ervaringen door hun betekeniskaders met elkaar te delen.  

Met de kritische leertheorie van Mezirow in het achterhoofd, namelijk dat de mens leert binnen een 

technisch, praktisch en emancipatorisch leerdomein, is S-Plus van mening dat senioren er nood aan 

hebben om nieuwe perspectieven vorm te geven om zo ervaringen beter te kunnen begrijpen, meer 

controle te verwerven over het eigen leven en een grotere mate van vrijheid te creëren (door een 

breder blikveld, emancipatie, empoweren, enz.).   
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Voorbeelden hiervan zijn leren breder (samen)werken in de buurt i.p.v. eng binnen de groep of  

inzetten op digitalisering en digitale platformen. Mensen leren online leren en worden op een niet-

fysieke manier met elkaar verbonden. Voor een deel van onze doelgroep die minder mobiel is, is dit 

een manier om toch in contact te komen met anderen. Daarnaast kan een digitaal luik een aanvulling 

zijn op fysieke bijeenkomsten. Via een digitaal platform kan er bijvoorbeeld kennis en ervaring 

gedeeld worden.  

 

Die nood geldt zeker in onze snel veranderende en diverse samenleving waar traditionele autoriteit 

geen evidentie meer vormt. Moderne communicatie zorgt voor een overvloed aan ideeën, 

perspectieven en waardenconflicten. Dit dwingt senioren tot aanpassing. Daarom is het noodzakelijk dat 

ze groeien en ontwikkelen om in deze veranderende samenleving te kunnen (over)leven. Met hun 

persoonlijke kennis geven ze mee vorm aan de samenleving en aan de betekenissen die in onze 

samenleving leven. De sociale kennis die we samen vorm geven verandert uiteraard door het feit dat de 

samenleving - en bijgevolg de betekenissen- verandert. Nieuwe sociale kennis heeft tot gevolg dat 

senioren hun persoonlijke kennis ook moeten bijstellen omdat ze in interactie gaan met elkaar en 

anderen. Vanuit deze nieuwe persoonlijke kennis, herneemt het proces zich. Dit is voor S-Plus de 

uitdaging van (levenslang) leren. 

Er bestaan dus drie grote leerdomeinen waarbinnen de mens volgens Mezirow kennis produceert en 

dus kan leren.  

 

Op vlak van het technisch leerdomein staat het onze groepen bijvoorbeeld vrij hoe ze nieuwe 

deelnemers rekruteren. Als landelijk secretariaat bieden wij hen wel verschillende methodieken (bv. 

Werven van vrijwilligers kan op verschillende manieren, waarderen van helpers, manieren om 

informatie over te brengen en te delen, etc) aan, maar elke groep beslist voor zich welke methodiek het 

best past bij hun vaardigheden en kennis. Al doende kunnen zij experimenteren met wat werkt of niet. 

De professionele medewerkers ondersteunen hen om acties en initiatieven te ondernemen, door hen 

informatie, methodieken en goede praktijken aan te bieden.  

 

Het praktisch leerdomein omvat het communicatief leren en verwijst naar de relatie met andere 

personen. Het leren begrijpen van anderen, van hun intenties en gevoelens, leren van impliciete normen 

die steeds aanwezig zijn in communicatie staan hier centraal. Dit doen we bijvoorbeeld door de 

organisatie van overlegmomenten waar onze senioren en vrijwilligers -al of niet in samenwerking met 

deskundigen of experts- gezamenlijk komen tot eigen standpunten. Dat houdt ook in dat we onze 

senioren  stimuleren om actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat.  
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Voorbeelden hiervan zijn onze beleidsvrijwilligers in lokale ouderenraden en de Regionale Platformen 

Ouderenbeleidsparticipatie, het engagement van vrijwilligers in de commissies van de Vlaamse 

Ouderenraad, onze voorzitter van de commissie pensioenen van de Federale ouderenraad. Belangrijk 

is ook hun deelname aan studiedagen over maatschappelijke thema’s zoals ‘Bewegen voor ouderen’, 

‘Toegankelijkheid tot diensten’ of ‘Mensenrechten voor ouderen’. 

 

Tenslotte is er het emancipatorische leerdomein waarbij we met S-Plus, net als bij het technische en 

praktische domein, bestaande betekeniskaders uitdagen en veranderen, maar met emancipatie tot 

gevolg. Oud zijn betekent niet “out” zijn. Onze continue inspanningen om de negatieve beeldvorming 

van onze doelgroep te counteren is hiervan een voorbeeld. Daarom ook onze inspanningen tegen 

Ageism, want dit leidt tot wijdverbreide marginalisatie, armoede en misbruik van ouderen en heeft 

negatieve gevolgen voor gezondheid en welzijn van ouderen. Leeftijdsdiscriminatie komt vaker voor dan 

aangenomen, maar wordt in vele gevallen niet zo ernstig en schadelijk gezien als andere vormen van 

discriminatie. Vandaar ook onze steun en medewerking (via Vlaamse Ouderenraad en ESO) aan het 

Madrid International  Plan of Actie (MIPAA). Want mensenrechten nemen niet af met leeftijd. 

Sensibilisering, ook bij ouderen moet er voor zorgen dat zij zo zelfstandig mogelijk en volwaardig aan het 

leven kunnen deel nemen. 

S-Plus gelooft in de kracht van het samenbrengen van mensen. Mensen hebben een verschillende 

persoonlijke achtergrond en mogelijk verschillende denkbeelden omtrent een bepaald gegeven. We 

willen de ruimte scheppen om in contact te komen met die diversiteit, samen vragen te stellen en 

kritisch met elkaar in gesprek te gaan. Reflectie vormt dus een centraal begrip en kan zowel 

‘confirmatief’ zijn (bestaande perspectieven worden bevestigd, blijven ongewijzigd of worden 

uitgebreid) of ‘transformatief’ (de perspectieven veranderen).  Door in te zetten op de leerfunctie 

versterken wij onze ouderen om (pro-)actief deel te nemen aan de snel veranderende samenleving. Op 

die manier kunnen zij zelfstandig en met meer zelfzekerheid zowel sociaal als politiek participeren. 

 

Wij vinden het noodzakelijk om communicatieve competenties en platformen aan te bieden die de 

publieke dialoog en het samen construeren van betekenissen mogelijk maken. Het krachtige aan S-Plus 

is dat wij onze lerende senioren in contact brengen met iets nieuws. Op die manier kan S-Plus reflectie 

en zo transformatief leren bevorderen. S-Plus faciliteert niet-formele krachtige leeromgevingen. 

 

Voorbeelden van niet-formele krachtige leeromgevingen zijn onze (beleids-)werkgroepen, de 

regionale vrijwilligersparticipatieraden, onze lokale groepen en themagroepen en de toekomstige 

digitale groepen. 

 

Binnen deze omgevingen zetten we activiteiten op, worden senioren geïnformeerd en leren ze van 

elkaar, doen ze nieuwe kennis en competenties op, stellen ze heersende denkkaders in vraag, krijgen ze 

nieuwe inzichten, komen ze in aanraking met tegengestelde standpunten, delen ze ervaringen en 

wisselen ze deskundigheid uit.  
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2.2.4 De maatschappelijke bewegingsfunctie 

Vanuit onze historiek en onze missie is de belangenbehartiging van onze doelgroep altijd verbonden 

geweest met de maatschappelijke beweging en beleidsparticipatie van onze senioren. Dit pad effenen is 

een proces van politisering en engagement. 

S-Plus inspireert zich vanuit 3 sociaal-culturele interventiestrategieën: 

 De empowermentstrategie (versterken) 

 De engagementstrategie (betrekken) 

 De sociale veranderingsstrategie (veranderen) 

S-Plus is bijzonder gemotiveerd om van het civiel perspectief in het nieuwe decreet werk te maken. We 

wlen ook in de toekomst senioren versterken en betrekken rond maatschappelijke vraagstukken rond 

onze kernthema’s. Zo willen we senioren helpen hun verantwoordelijkheid op te nemen door het 

formuleren van alternatieven en het ontwikkelen van strategieën en collectieve acties om 

veranderingsprocessen op te starten voor een meer democratische, duurzame en solidaire  

maatschappij.  

Voorbeelden van hoe S-Plus deze maatschappelijke bewegingsfunctie opneemt, is het werken rond 

het al dan niet behouden van de onderhoudsplicht, onze lokale beleidsvrijwilligers die meewerken 

aan leeftijdsvriendelijke gemeenten, ‘Elk gemak telt’ (actie met onze groepen rond voldoende, 

toegankelijke en propere toiletten… 

 

We organiseerden interactieve infosessies over de voor- en nadelen van de verschillende standpunten 

van politieke partijen rond dit thema, waarmee we onze brede achterban in Vlaanderen en Brussel 

betrekken. Hieraan koppelden we debatnamiddagen met groepen waar ook individuele getuigenissen 

en ervaringen van voor- en tegenstanders naar boven komen om mensen te verbinden met dit thema 

(politiseren is hier georganiseerd meningsverschil en uit de verschillende visies leren). Resultaat is een 

collectief gedragen standpunt in ons memorandum dat wordt verdedigd door geëngageerde vrijwilligers 

en op de agenda’s van adviesraden wordt geplaatst. 

 

Via de lokale ouderenadviesraden op gemeentelijk niveau werken onze vrijwilligers en groepen ook mee 

aan een leeftijdsvriendelijk gemeentebeleid. Ze plaatsen problemen en noden van senioren op de 

agenda, zetten via de groepen sociale acties en nieuwe initiatieven op (Inclusie van personen met 

dementie, prijsbeleid van de woon- en zorgcentra, stembureaus in de woon- zorgcentra …) en werken 

mee aan de gemeentelijke memoranda. Ze worden hierbij inhoudelijk ondersteund door S-Plus.  

 

S-Plus wil in de komende beleidsperiode een krachtige middenveldspeler zijn en daarom is de 

maatschappelijke bewegingsfunctie een kerntaak voor S-Plus. Dit vertaalt zich concreet in het bepalen 

en verdedigen van standpunten op verschillende beleidsniveaus om door te dringen tot de 

beleidsverantwoordelijken en het voeren van media acties. De lokale groepen zullen in de toekomst nog 

meer gestimuleerd worden om lokale acties te ondernemen kaderend in landelijk uitgewerkte 

campagnes. Zo krijgen ze ook de nodige methodische ondersteuning hierbij. 
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Voorbeeld hiervan is het werken in 2020 rond onbestaande crisishulp en de niet-terugbetaling van 
therapieondersteuning bij 65 plussers. 1 op de 3 zelfmoordpogingen wordt immers ondernomen 
door iemand van 60 of ouder (bron: Knack 08/10/2019.). We betrekken de groepen bij deze 
werking via de vrijwilligersparticipatieraden en de beleidswerkgroepen. Via een brede petitie gaan 
we deze discriminatie op de politieke agenda plaatsen.  

 

2.2.5 Functiemix  

Wanneer we vertrekken vanuit de hefbomen bij onze visie op de drie gekozen functies, kunnen we onze 

missie voluit realiseren met de drie rollen en onze keuze voor een functiemix van de 

gemeenschapsvormende functie, de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie. We sturen 

onze groepen aan met een aanbod dat actief inspeelt op de gekozen decretale functies binnen de 

functiemix. 

 

Vanuit de gemeenschapsvormende functie leren mensen door sociale interactie van elkaar. Door deze 

betrokkenheid met anderen gaan ze op zoek naar een gedeelde basis en voelen ze zich gesterkt om  

samen maatschappelijke vraagstukken op tafel te leggen en bespreekbaar te maken. Door de leerfunctie 

creëren we gemeenschappen die samenwerken rond maatschappelijke verandering. Vanuit de 

maatschappelijke bewegingsfunctie gaan mensen zich groeperen rond een thema en van hieruit hun 

kennis verbreden. 

 

 2.2.6 Integrale visie op de decretale functies 

De decretale functies worden zowel landelijk als in de groepen ingevuld, telkens met een ander 

zwaartepunt. De keuze werd gemaakt om van 4 decretale functies naar 3 functies te gaan.  

Het is geen evidentie om in de bestaande groepen de functiemix aan bod te laten komen. We willen dit 

realiseren  door meer landelijke activiteiten met centrale thema’s uit te werken waarin alle functies 

aan bod komen. Deze acties of campagnes worden in verschillende vormen uitgewerkt, zodat alle 

groepen kunnen deelnemen aan onze acties en campagnes.  

 

Een functiemix lijkt een evidentie. De functies afzonderlijk beschrijven toonde al aan hoe snel de ene 

functie een andere functie uitlokt. Als we inzetten op sociaal leren, worden gemeenschappen gevormd 

die zich samen willen inzetten voor verandering op maatschappelijk vlak. Concentreren we ons op de 

gemeenschapsvormende functie zien we dat mensen van elkaar leren en zich samen sterker voelen om 

maatschappelijke vraagstukken te bespreken en aan te kaarten. Vertrekken we vanuit de 

maatschappelijke bewegingsfunctie, lijkt het logisch dat mensen zich gaan groeperen rond een thema 

en hun kennis hieromtrent gaan verbreden.  

Het onderstaand schema toont een verschuiving van het zwaartepunt van de 3 functies van landelijk 

naar de lokale groepen. Deze verschuiving zetten we in via het traject van groepsvernieuwing, door 

vorming  tijdens de participatieraden met vrijwilligers, de maandelijkse coördinatievergaderingen met 

medewerkers en de nieuwsbrief voor vrijwilligers. Vooral het zwaartepunt van de maatschappelijke 
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bewegingsfunctie zal in de komende beleidsperiode opschuiven naar het lokale niveau, wat betreft de 

uitvoering. De conceptualisering blijft landelijk.  

 

 

 
 

 

 

2.2 Rollen 

S-Plus realiseert haar missie door op het middenveld 3 sociaal-culturele rollen in te vullen:  

de verbindende rol, de kritische rol en de laboratoriumrol. 

   

        2.2.1 De verbindende rol 
S-Plus verbindt senioren met elkaar en met de samenleving op verschillende manieren. S-Plus werkt met 

haar lokale groepen en geëngageerde vrijwilligers al jarenlang aan warm buurtwerk. We versterken onze 

senioren ook door hen samen te brengen binnen een georganiseerde context met andere senioren rond 

maatschappelijk belangrijke ontwikkelingen zoals polarisering en stijgende intolerantie, 

individualisering, kwetsbare ouderen en toenemende eenzaamheid, vermaatschappelijking van de zorg, 

enz. Hierdoor stimuleren we hun betrokkenheid en engagement in hun buurt. Lokale maatschappelijke 

participatie en politieke participatie zijn belangrijke hefbomen om senioren te laten participeren aan de 

bredere samenleving. Door ervaringen te delen met gelijkgezinden, door te luisteren naar 

andersdenkenden en door samen te werken met mensen en groepen uit andere gemeenschappen 

wordt gewerkt aan wederzijds respect en waardering. Mensen worden versterkt, leren bij, bouwen aan 

hun netwerk, krijgen een band en een plaats, enz.  
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Verbinden doen we via buurtwerk, door mensen samen te brengen, door activiteiten te organiseren 

in de vrije tijd, maar ook via belangenbehartiging, sociale acties en collectief informeren… 

 

           2.2.2 De kritische rol 

S-Plus vindt het belangrijk dat àlle senioren op een actieve manier ouder kunnen worden en zo 

volwaardig kunnen blijven participeren aan de samenleving. Voor S-Plus houdt dat in dat we ook 

aandacht hebben voor kwetsbare groepen. Gezondheid, welzijn en een toegankelijke gezondheidszorg 

zijn belangrijke voorwaarden om actief ouder te kunnen worden. Er is een significante samenhang 

tussen de gezondheid van senioren en maatschappelijke participatie. Hoe beter de gezondheid, hoe 

groter de maatschappelijke participatie. 

Vanuit onze missie zijn gezondheid, welzijn en een toegankelijke gezondheidszorg voor S-Plus 

kernthema’s die we op een doordachte, innovatieve en creatieve manier willen aanpakken. Senioren, 

vrijwilligers en onze partnerorganisaties samen. Wanneer we maatschappelijke verbetering ambiëren is 

het belangrijk het pad te effenen voor beleidsparticipatie. 

 

Het effenen van dit pad is een proces van bewustmaking en ontwikkeling van vaardigheden.  In de 

eerste plaats moeten we af van de stereotype benadering van senioren in onze samenleving die 

gebaseerd is op ouderdomsbeelden. Daarnaast is het noodzakelijk dat de grote, nog steeds groeiende 

groep senioren zich ervan bewust is dat ze een steeds belangrijkere plaats inneemt in onze samenleving, 

maar dat hun feitelijke invloed vandaag beperkt is. Maatschappelijke participatie en beleidsparticipatie 

zijn de motoren van dit groeiproces. Een hefboom is ook het besef dat hun kritische deelname aan de 

publieke dialoog rond maatschappelijke belangrijke thema’s leidt tot positieve effecten en 

maatschappelijke verandering.  

 

Voorbeelden hiervan in onze werking zijn de sensibilisering rond uitbreiding van de euthanasiewet 

naar personen met dementie, de S-Plus memoranda, werking rond seksualiteit bij senioren en  

leeftijdsbeperking voor bepaalde terugbetalingen en dienstverleningen in de gezondheidszorg, … 

 

We zijn ervan overtuigd dat we impact kunnen hebben op het publieke en politieke debat door samen 

noden en problemen te detecteren, door hierover samen kritisch na te denken, door ons te laten 

inspireren door anderen -ook met tegenstrijdige standpunten- en door hierover zelf opvattingen te 

benoemen. Zo komen we tot een meer democratische, duurzame en solidaire samenleving.  Dat 

betekent dat we ons bewust engageren om actief na te denken over het gevoerde beleid en onze 

ervaringen en expertise delen via de verschillende adviesorganen.  

 

Een gezonde samenleving is een samenleving waar ook gezondheidszorg toegankelijk en betaalbaar is 

voor alle senioren. Nieuwe spelregels en uitdagingen en de effecten ervan op senioren, worden kritisch 

benaderd en getoetst aan onze kernwaarden. We confronteren de maatschappij hiermee en indien 

nodig gaan we over tot sociale actie om onze kijk en eisen kracht bij te zetten. Via onze 
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beleidswerkgroepen krijgen deze nieuwe inzichten, standpunten en acties hun centrale vorm. We gaan 

ook binnen onze laboratoriumrol experimenteren met projecten en groepen om veranderingsprocessen 

kracht bij te zetten.  

 

2.2.3 De laboratoriumrol 

S-Plus wordt door de laboratoriumrol en veranderende maatschappelijke spelregels geprikkeld om 

vernieuwende oplossingen te bedenken als antwoord op problemen en uitdagingen van onze complexe 

samenleving. We denken hier aan de stijgende eenzaamheid bij senioren, de noden van broze senioren, 

de positie van senioren in de samenleving, het veranderende engagement van vrijwilligers en de impact 

hiervan op onze werking, enz.  

We proberen nieuwe acties en praktijken uit om tussen de mensen te werken en om senioren te 

verbinden binnen en buiten hun gemeenschap.  

We experimenteren met sociale actiegroepen dichtbij in de buurt, we werken met themagroepen die 

inspelen op het “vrijere” engagement van vrijwilligers… 

Maatschappelijk innoveren betekent belangrijke maatschappelijk spelregels veranderen. 

Maatschappelijk innoveren rond de hardnekkige vraagstukken die S-Plus uitdagen is geen sinecure.  

Door deze complexiteit is het bundelen van krachten onontbeerlijk om werkelijk impact te hebben. S-

Plus nog meer verbinden met een bredere stroom van nieuwe organisaties is nodig. Ook innovatie in de 

organisatie zelf wordt gestimuleerd. Zo startte in het voorjaar van 2019  reeds het traject 

groepsvernieuwing met Line Windey.  

Waar staan we in het proces van visieontwikkeling op de functies, de eigen functiemix en de rollen? 
Ondernomen acties 

 2018-2019 
- Traject vormingssessies visie rollen en functies Socius voor medewerkers 
- Vorming voor beleidsvrijwilligers rond functies, functiemix en rollen. 
- Werksessies met het beleidsplanningsteam om samen een nieuwe missie en 

visie, de visie op de functies en de rollen te bespreken en een voorstel van  
functiemix uit te werken. Gewapend met een powerpoint, de data van de 
gegevensverzameling gingen verschillende werkgroepen aan de slag. We 
gebruikten hiervoor tools en methodieken ons aangereikt tijdens de 
vormingssessies bij Socius. 

- Tour participatieraden vrijwilligers voor bespreking en input 
- Goedkeuring missie-visie-functiemix door AV dd. 26/03/2019. 

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Breed informeren van onze groepen over de nieuwe missie en visie en de 

integrale S-Plus visie op de functies, de functiemix en de rollen in relatie tot 
onze missie.  
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Beoordelingselement 2: De wijze van begeleiding van de afdelingen of 

groepen: de ontwikkeling van het afdelingswerk en groepswerk, het aantal 

afdelingen of groepen. 
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om een onderbouwde visie en strategie 

te ontwikkelen op het vlak van afdelingswerking. 
 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om op basis van bovenstaande strategie 

methodieken te ontwikkelen die de werking van de afdelingen capteren, en de afdelingsbegeleiding hier 

op af te stemmen, zodat de afdelingsbegeleiding het huidige ad hoc karakter kan overstijgen. 

 

1. Strategieontwikkeling  
 

Begin 2019 is S-Plus in een traject gestapt met als doel het ontwikkelen van een centrale visie op de 

groepen en de groepsbegeleiding. We bepalen samen welke strategieën we gaan gebruiken om die 

gezamenlijke visie te realiseren.  

 

We worden tijdens het traject professioneel begeleid door Line Windey van Kwadraet. Tijdens 5 

leermomenten in 2019 (21/02, 01/04, 03/06, 23/09, 04/11) worden de medewerkers sterk ondersteund 

zowel op theoretisch als methodisch vlak. We ontwikkelen samen tools en we oefenen die actief in. (zie 

bijlage 2.1 Leidraad groepsbegeleider p. 10).  

Bijlage 2.1 Leidraad 

groepsbegeleider (002).docx
 

Dit moet de medewerkers toelaten om de theorie in de praktijk toe te passen. Op het einde van de 

contactmomenten worden er opdrachten meegegeven. Daarnaast zijn we gestart met 

intervisiemomenten om te leren uit elkaars ervaringen en deskundigheid. Ook overleg met andere 

organisaties die net als S-Plus een gelijkaardig traject doorlopen, zijn waardevolle leermomenten.  

 

Het traject resulteert in 1 visie, 1 strategie en 1 plan van aanpak rond groepsbegeleiding. Binnen S-Plus 

hebben we nu 1 coherent verhaal dat tegemoet komt aan de specifieke noden, de verwachtingen en 

profielen van groepen en vrijwilligers, aan de behoeften van onze groepsbegeleiders en aan de 

aanbevelingen van de visitatiecommissie. 

 

We stemmen de strategie voor groepsbegeleiding optimaal af op de missie van S-Plus. Hierin ligt een 

grote uitdaging, want de missie is nieuw en legt nadruk op gezondheid, welzijn en toegankelijke 

gezondheidszorg. Hierin ligt ook een grote opportuniteit en de uitdaging om nieuwe projecten en 

thema’s die bovenlokaal worden uitgetekend, te laten dienen als leidraad voor alle groepen. Deze 

activiteiten en thema’s vinden deelnemers tot op lokaal niveau terug.  
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De strategie van groepsvernieuwing is onderdeel van een transitie naar een open groepswerking die 

klaar is voor de toekomst, zoals gevraagd door de visitatiecommissie. Groepen met een open werking 

zijn inderdaad een basisvoorwaarde om de gemeenschapsvormende functie te kunnen realiseren. We 

beseffen dan ook het grote belang om hier snel mee aan de slag te gaan en resultaten te boeken.  

De gemeenschappelijke noden van de groepen vullen we collectief in. Voor de specifieke noden werken 

we op maat. Om deze te bepalen, nemen we tijdens het traject inzichten mee vanuit de praktijk. De 

groepen en vrijwilligers worden actief betrokken bij dit ganse proces. De educatieve medewerkers zijn 

de kennisexperten van hun groepen. Zij voeren gesprekken met hun lokale groepen en ze inventariseren 

van elk type groep de behoeften aan ondersteuning. Er wordt gepolst naar welke ondersteuning de 

groepen nodig hebben om hun werking anders aan te pakken. Samen met de vrijwilligers wordt bekeken 

hoe ze hun handelingsperspectief kunnen vergroten om dichter bij de ‘ideale’ groep te komen, zoals we 

die beschrijven in het huishoudelijk reglement en de visienota groepen. De resultaten van deze 

gesprekken concretiseren we op het einde van het traject en vertalen we naar een begeleidingsstijl op 

maat van de groep.   

 

In de kwaliteitscriteria leggen we vast hoe we de groepsbegeleiding vormgeven. Voorwaarde voor een 

kwaliteitsvolle begeleiding is bottom-up werken. We creëren daarom voldoende tijd en ruimte voor 

groepsbezoeken en streven naar een zo optimaal mogelijke en kwaliteitsvolle groepsondersteuning. Er is 

een leidraad voor de educatieve medewerkers van S-Plus beschikbaar. Hierin staan heel wat tools en 

methodieken, die tijdens de intervisies geëvalueerd en geüpdatet zullen worden.  

 

In 2020 zetten we de coaching van de educatieve medewerkers voort. We nemen afscheid van Line 

Windey. Zij verlaat Kwadraet en gaat nieuwe uitdagingen aan. Daarom gaan we aan de slag met Frie De 

Greef (Hogeschool Herent) voor de intervisiemomenten rond groepsbegeleiding en het 

levensfasemodel. De onderlinge contacten, het leren van elkaar en het delen van ervaringen is een 

gewaardeerde meerwaarde voor de educatieve medewerkers.  

 

Hoewel de groepsvernieuwing goed onthaald werd bij de groepen, roept verandering vaak weerstand 

op.  Door het besef dat er de komende jaren een grote inspanning zal geleverd moeten worden, zowel 

door de educatieve medewerkers als door de vrijwilligers in de groepen, is er in 2020 ook een traject 

voorzien met een innovatiecoach. Deze zal de educatieve medewerkers ondersteunen met het 

aanbrengen van veranderingsprocessen, maar ook henzelf ondersteunen in hun taak als begeleider. Dit 

moet ook de vrijwilligers in de groepen een beter ondersteuning geven in het werken aan het open 

karakter en de uitstraling van de groepen.  

 

De aandacht voor de groepen zal de komende beleidsperiode belangrijk zijn. We plannen jaarlijks een 

evaluatie op basis van de levensfasetest. We willen hier een evolutie zien, zodat de aandacht die we 

besteden in de eerste periode aan de routineuze en verstillende groepen zich gaandeweg kan 

verschuiven naar startende groepen. Want dit is een proces dat niet af is, en uiteraard kan veranderen 

in de tijdslijn. De strategische keuze die we gemaakt hebben om ons in eerste instantie te richten op de 

routineuze groepen is gezien de nulmeting een logische keuze, die gemaakt werd door de medewerkers 
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en vrijwilligers. Tijdens de vorming bleek dat de routineuze groepen nog veel energie hebben om goed 

te werken, maar een groot gevaar vertonen om snel af te glijden naar een verstillende groep.  

Volgens deze scan (nulmeting van februari tot juni 2019) zijn bij S-Plus de groepen 22% verstillend, 32% 

routineus, 30% autonoom en 16% startend.  Een educatieve medewerker dient de signalen op te 

merken die de overgang naar een volgende levensfase aangeven, om hierop gericht te werken. 

 

2. Groepen 

 

2.1 Werken met groepen 

We kiezen bewust voor het model van werken met groepen. Dat is onze maatschappelijke relevantie. 

Onze groepen zijn het hart en de motor van onze werking. Zij bundelen het totaal van onze werking op 

gemeentelijk niveau. Ze zijn onmisbaar voor het samenbrengen van senioren in de buurt en het 

vervullen van onze missie.  

 

Onze ideale groep draagt onze missie actief uit door de activiteiten die ze inricht rond thema’s 

uitgewerkt door het landelijk secretariaat of die passen binnen de missie en waarden. Ze wordt hierin 

ondersteund door de regionale secretariaten. Het open karakter van de groep is duidelijk door de 

samenwerkingsverbanden die ze aangaat, de strategie die ze hanteert naar het zo breed mogelijk 

openstellen van de activiteiten en het vlot kunnen instromen van vrijwilligers. Ze werkt aan een 

inclusieve werking, waar extra aandacht is voor mantelzorgers en kwetsbare senioren, maar waar ook 

ruimte is voor verjonging. Iedereen is welkom. 

 

De financiële en administratieve verwachtingen van een groep zijn vastgelegd in een huishoudelijk 

reglement voor de groepen. Dit wordt in 2020 aangepast in functie van de nieuwe beleidsperiode en het 

afgelegde traject rond groepsvernieuwing. 

 

2.2 Typologie van de groepen 

We hebben de groepen ingedeeld volgens het levensfasemodel van Joris Piot. Dit is niet om de groepen 

in ‘hokjes’ te duwen, maar het dient als een leidraad om te bepalen welke ondersteuningsnood elke 

groep heeft. Het geeft ons een kader om na te denken over de situatie van een groep. Deze methodiek 

geeft ons handvaten om de groepen te begeleiden en te ondersteunen en geeft ons de nodige houvast 

om een ad hoc begeleiding te vermijden.   

De indeling is onder meer gebaseerd op basis van de mate waarin de groep aan ‘bonding’ en ‘bridging’ 

doet. Bonding heeft betrekking op de relaties tussen de mensen in de groep, bridging gaat over de mate 

waarin de groep bruggen kan bouwen naar mensen of groepen waarmee ze op het eerste zicht geen 

kenmerken delen. (zie bijlage 2.1 Leidraad groepsbegeleider p. 2-10) 

 

Bijlage 2.1 Leidraad 

groepsbegeleider (002).docx
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Op deze manier zien we 4 levensfasen opduiken:  

 de startende fase: Er zijn nog geen vastliggende taken. Er is veel overleg, iedereen heeft inbreng. 

De groep stelt zich lerend op. De bonding is vooral met elkaar en de bridging zijn contacten met 

andere verenigingen.  

 de autonome fase: In deze fase floreert de groep en ze schittert. Mensen vinden nog makkelijk 

de toegang. De groep is bereid om zich aan te passen aan nieuwe mensen. Er is al meer structuur.  

 de routineuze fase: De routine is doorgeschoten. Er is een duidelijke structuur. Het is duidelijk 

wat de agenda is, wat de rollen zijn, en deze zijn niet evident om aan te passen. De machine draait 

goed. Er worden geen nieuwe dingen aangeboden, er is een vast aanbod. De groep heeft succes 

met hun activiteiten. Er is veel comfort voor de vrijwilligers. Bij nieuwe ideeën krijg je weerstand. 

Bridging zal zelden gebeuren. Ze voelen zich zeker van zichzelf. 

 de verstillende fase: Een verstillende groep plooit geleidelijk aan terug op zichzelf. Ze 

hebben nog weinig voeling met hun omgeving en denken minder na over de 

toekomst. Activiteiten organiseren ze vooral voor zichzelf. Er is geen doorstroming in 

leden en vrijwilligers. De verstillende groep is bang om de groepsbegeleider te zien 

komen. De groep heeft zeker nog waarde voor de mensen die nog komen, maar 

moet de mogelijkheid krijgen om te stoppen. Erken en waardeer het jarenlange 

engagement van de vrijwilligers. 

 

2.3 Tijdsbesteding  

Het is belangrijk dat we een duidelijke keuze maken over hoe de educatieve medewerkers hun tijd 

efficiënt kunnen inzetten voor de groepen. We nemen de indeling van de groepen in levensfases 

hiervoor als basis. Dit is belangrijk om de geïnvesteerde tijd in groepswerk maximaal te laten renderen. 

De groepsvernieuwing zal in de beginfase meer inspanning vragen. Hierover werden afspraken gemaakt 

tijdens de leermomenten met alle educatieve medewerkers: 

- De routineuze groepen worden als eerste aangepakt, in verstilde groepen wordt 

geen nodeloze energie gestoken om ze kost wat kost te redden. Verstilde 

groepen moeten we kunnen loslaten. Intervisie met de collega’s kan hierbij 

helpen om afstand te nemen van de eigen emotionaliteit. We zien in dat een 

‘nee’ voor de ene groep een ‘ja’ is voor de andere.  

- Door de ondersteuningspakketten wordt er efficiënter en gestroomlijnder 

gewerkt. Hierin zullen de afspraken rond ondersteuning worden geformuleerd. 

Een groep weet wat S-Plus van hen verwacht, en per levensfase weten de 

groepen wat S-Plus hen biedt.  

- Er wordt meer gewerkt met collectief uitgewerkte landelijke thema’s, waardoor 

de groepsbegeleider minder tijd moet investeren in het uitwerken van 

progamma’s. 

- Er komt een digitale opvolgingstool voor de groepen, waardoor de 

groepsbegeleider sneller een overzicht heeft over de ondersteuning. Hiermee 

kan er een planning qua prioriteit gemaakt worden om gestructureerd aan de 
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slag gaan. We beseffen immers dat niet alle groepen tegelijk aangepakt kunnen 

worden.  

 

2.4 Groepsbegeleiding 
 

We beschrijven in de leidraad voor de groepsbegeleider een gemeenschappelijke aanpak. 

 

- Alle educatieve medewerkers bieden groepsbegeleiding collectief en op maat, afhankelijk van de 

levensfase waarin een groep zich bevindt. De routineuze groepen worden als eerste aangepakt.  

We distilleren criteria om de kwaliteit van de werking van alle groepen te bepalen. Dit gebeurt 

aan de hand van kwaliteitscriteria, zoals:  

- Hoe verhouden groepen zich tot de missie van S-Plus?  

- Liggen de taken vast in het bestuur?  

- Maken ze een jaarplanning? Staan ze open voor nieuwe activiteiten?  

- Staan ze open voor nieuwe leden, niet-leden en potentiële vrijwilligers?  

- Werken ze samen met andere organisaties en gemeenschappen in de buurt?... 

 

We bepalen deze criteria onder andere door het PPP-model van Joris Piot te gebruiken dat oog 

heeft voor product (taak), people (relatie) en procedures (structuur).  

Als voorbeeld kan je zien dat bij een routineuze groep er veel aandacht gaat naar ‘product’. De 

taken zijn vast afgelijnd, er is een draaiboek voor activiteiten, waardoor er weinig ruimte is om 

vernieuwend te werken. Op vlak van ‘people’ zal er minder aandacht zijn, waardoor de groep 

zeer gesloten is voor nieuwe mensen. Op het vlak van ‘procedures’ ligt alles vast, waardoor 

potentiële nieuwe vrijwilligers worden afgeschrikt, omdat ze denken een bepaalde ‘functie’ met 

vastliggende taken in het bestuur niet te kunnen volhouden.  

 

- De educatieve medewerkers zullen voldoende tijd krijgen voor hun werk als groepsbegeleider. 

- Tijd om groepen van dichtbij te begeleiden: maximum 30 à 40 groepen per 

voltijdse educatief medewerker is het streefdoel. Deze oefening zal wellicht een 

combinatie zijn van verschuivingen van groepen per educatieve medewerker en 

de evenwichtige verdeling per type groep. 

- Tijd om te experimenteren: dingen zullen lukken én mislukken en dat is oké. 

Waarin een groep ondersteund wordt, is vooral de keuze van de groep zelf. Dit 

gebeurt vanuit een dialoog met de educatieve medewerker. Deze zal over een 

ondersteuningspakket beschikken om dit optimaal te kunnen doen. De mate 

van ondersteuning zal mede bepaald worden aan de hand van de typologie 

(levensfase) van de groep. 
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- Activiteiten in de groepen 

 

Een groep is autonoom op vlak van de ontmoetings- en 

ontspanningsactiviteiten.  We verwachten en stimuleren onze 

groepen dat zij naast deze activiteiten, met voldoende 

aandacht voor het ‘waarom’, initiatieven opzetten in kader 

van de gekozen functiemix en het landelijk aanbod. 

Een groep is relatief autonoom op vlak van hoe ze zich 

organiseert, maar dient zich te houden aan het huishoudelijk 

reglement van S-Plus. Een groep onderschrijft onze missie en visie, en draagt deze actief mee 

uit. Het theoretisch kader hierbij is het ‘model van de onderhandelingsruimte van Joris Piot’. 

 

- Mag een groep stoppen? 

Een groep beslist zelf over haar voortbestaan. Educatieve medewerkers leggen niets op. Ze 

ondersteunen de groep wel in het bewust maken van hun keuze. Goed coachen is het vergroten 

van de keuzes die een groep heeft en dus ook het uitbreiden van haar handelingsmogelijkheden.  

 

- Competenties van de educatieve medewerker 

We hebben een duidelijke visie op de opdracht en de competenties van een educatieve 

medewerker die omschreven staan in de taakprofielen. Bij aanwerving van een nieuwe 

educatieve medewerker gaan we steeds op zoek naar dit profiel. Bij intervisie van de educatieve 

medewerkers staat de specifieke opdracht van groepsbegeleiding centraal. 

 

3. Tools en methodieken 

 

Gedurende het hele traject zijn er verschillende tools en methodieken ter beschikking gesteld van de  

educatieve medewerkers. We hebben die gebundeld in een leidraad waarmee ze aan de slag kunnen. 

Hierin wordt het theoretisch kader aangeboden van zowel het PPP-model als de Levensfasen, 

aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden om concreet mee te werken. De handleiding is intern 

online beschikbaar voor de medewerkers. 

 

De nadruk bij de tools en methodieken ligt op interactie. We willen mensen verrassen en actief 

betrekken. We willen evidenties doorbreken en niet doen we wat we altijd doen. Door interactieve 

werkvormen leren we elkaar beter kennen, kunnen ideeën opborrelen en kunnen we elkaar 

bevruchten. Vrijwilligers willen best wel met werkvormen aan de slag, op voorwaarde dat de 

begeleiders er zelf in geloven en uitleggen waarom ze deze werkvorm gebruiken. Elke educatieve 
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medewerker kiest zelf welke werkvormen best passen bij zijn of haar begeleidingsstijl en de groep die 

voor hen staat. Elke educatieve medewerker kan vertrekken vanuit zijn of haar eigen sterktes, maar 

houdt zich wel aan de strategie die werd afgesproken en de leidraad voor de groepsbegeleider. De 

mogelijkheden zijn breed, van het klassiekere groepsgesprek of de interactieve powerpoint tot 

experimenteel mindmapping of een andere actieve werkvorm. 

 

In de huidige beleidsperiode hebben we initiatief genomen om andere vormen van verenigen te 

stimuleren, om een antwoord te bieden op de veranderende maatschappelijke context en onze 

vereniging ‘future proof’ te maken. 

 

We denken hierbij aan het werken met themagroepen, het ontdubbelen van bestuurstaken om 

tegemoet te komen aan het kortere termijn engagement van vrijwilligers, meer samenwerken in 

de buurt met andere groepen en gemeenschappen, lossere vormen van mensen samenbrengen en 

verenigen, … 

 

We kiezen ervoor om niet meer van afdelingen, maar van groepen te spreken. Dat geeft beter weer 

dat we open staan voor nieuwe vormen van groepswerking waar de focus ligt op het verbinden van 

mensen. Dit houdt meer in dan puur ontmoeten. Er wordt gesproken over groepen als 

overkoepelende term, maar we onderscheiden de lokale groepen en themagroepen. De lokale 

groepen zijn duidelijk lokaal verankerd en kunnen een iets klassiekere vorm van ‘bestuur’ hebben, 

maar mag zich ook losser organiseren. Een themagroep, kan thematisch werken, geen vaste locatie 

hebben of een interregionale werking. De lokale groepen vormen de grootste werkbasis. Deze willen 

we klaarmaken voor de toekomst. Heel wat lokale groepen organiseren veel meer dan enkel de 

ontmoeting. 

 

De impact van deze vernieuwing moet evenwel nog duidelijker kunnen aangetoond worden. Een 

eerste aanzet hiervoor is reeds gegeven door de groepen te registreren met een aanduiding van 

typologie en levensfase. De scan (zie hoger) zal jaarlijks herhaald worden. Dit stelt ons in de 

mogelijkheid om een evolutie te zien. Een nieuwe manier van groepsregistratie op typologie en 

levensfase samen met het bijhouden van de contacten met de groep zal de nodige informatie 

verschaffen. Het type van groep (lokale- of thematische groep) en de indeling naargelang de 

levensfase (startend, autonoom, routineus, verstillend) zal in de nieuwe registratie terug te vinden 

zijn. 

Een voorbeeld van de nieuwe registratie is te vinden onder beoordelingselement 10 (integrale 

kwaliteitszorg) op p. 80-81.  

In 2020 zal er een bijkomende online registratietool ontwikkeld worden voor de educatieve 

medewerkers. De begeleider kan dan alle groepen online registreren en opvolgen naar taak 

(samenstelling jaarprogramma, lokale samenwerking, …) relatie (werving nieuwe leden, 

conflicthantering, …) en structuur (vergadertechnieken, bespreking functies, …). 
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Waar staan we in het proces van groepsvernieuwing?  
Ondernomen acties 

 2018-2019 
- 5 leermomenten groepsvernieuwing met educatieve medewerkers 
- Scan levensfasen van onze groepen (nulmeting) 
- Visienota groepen met kwaliteitscriteria 
- Online handleiding met methodieken 
- Aanpassen registratietool groepen SISCA 
- Eerste gesprekken met de groepen zijn van start gegaan september 2019 

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Intervisies educatieve medewerkers met UCLL/ Campus Sociale School 

Heverlee (Frie De Greef) 
- Ondersteuningspakket per levensfase voor de groepen  
- Ontwikkeling online opvolgingstool groepen voor educatieve medewerkers 
- Begeleiding door innovatiecoach van de medewerkers voor veranderings-

processen 
- Aanpassen huishoudelijk reglement van de groepen met nieuwe missie en 

visie 
- Intervisie met concullega verenigingen 

 

Beoordelingselement 3: Het beleid ten aanzien van de vrijwilliger. 
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt S-Plus aan om klaarheid te scheppen over de organisatie van 

het vrijwilligersbeleid op het provinciale niveau, de inzet van de provinciale structuren met betrekking tot 

het vrijwilligersbeleid, en de verhouding tot het nationale niveau. 

 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt S-Plus aan om een doordacht en organisatie-breed 

vrijwilligersbeleid te ontwikkelen in functie van haar missie. 

 

1.   Onze structuur 
 

Historisch is S-Plus gegroeid vanuit de basis. Naarmate het aantal lokale groepen groeide werden 

bovenlokale secretariaten nodig om de werking in goede banen te leiden. Schaalvergroting bleef niet 

lang uit om kosten te kunnen drukken en de draagwijdte te vergroten. 

Deze sterke lokaliteit maakt een centrale sturing niet altijd even evident, en vraagt uiteraard de nodige 

aandacht om alle neuzen in dezelfde richting te zetten. Daarom wordt de frequentie van overleg tussen 

nationaal en regionaal niveau opnieuw opgedreven. Een bijsturing dat ondertussen positief ervaren 

wordt door alle S-Plusmedewerkers. Want dit zorgt voor meer duidelijke en concrete sturing, vlottere 

feedback en remediëring waar nodig. Meer nog, het zorgt voor een grotere verbondenheid tussen 

nationale en regionale medewerkers. 
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2 S-Plus en vrijwilligers  

 

We richten ons tot senioren uit Vlaanderen en Brussel. De lokale groepen vormen de basis. Onze 

werking wordt gedragen door vrijwilligers met pit ondersteund door enthousiaste professionele 

medewerkers. Iedereen is welkom bij S-Plus.  

 

De centrale drijfveer is de uitbouw van een leeftijdsvriendelijke gemeenschap door een gezonde kijk op 

actief ouder worden. Bij de inzet van vrijwilligers vormt de individuele aanpak en het creëren van een 

win-winsituatie het uitgangspunt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden wat de vrijwilliger 

zelf verwacht. Ze hebben inspraak over hun takenpakket dat zij als verrijkend en uitdagend beschouwen. 

S-Plus vertrekt van de sterktes en kwaliteiten van zowel vrijwilligers als van de organisatie. Tegelijk biedt 

het een antwoord op de diverse noden en uitdagingen die een seniorenvereniging heeft. 

3 Vrijwilligerscyclus 
 

Onze organisatie investeert continu in het vrijwilligersbeleid en doet dit volgens onderstaande 

vrijwilligerscyclus. Onze kerntaken met betrekking tot de vrijwilligerswerking binnen onze organisatie 

zijn allemaal onder te brengen in de verschillende stadia van de vrijwilligerscyclus. Een vrijwilliger moet 

gedurende zijn hele engagement kunnen rekenen op een goede omkadering van de S-Plus 

medewerkers.  

 

 3.1 Werven 

S-Plus vindt het belangrijk dat nieuwe vrijwilligers zich aansluiten bij de missie en de visie van onze 

organisatie. Zij zijn uiteindelijk onze ambassadeurs. 

 

S-Plus richt zich op mensen die 

op grond van (levens)ervaring, 

kennis, kunde en sociale 

betrokkenheid bepaalde 

activiteiten op zich kunnen 

nemen. Maar ook mensen die 

bereid zijn om hun ervaring of 

kennis te vergroten of zich 

verder te ontwikkelen.  

 

Als potentiële vrijwilligers tot bij 

ons komen, proberen we in te 

spelen op de wensen, behoeften, 

talenten en interesses van de 

vrijwilligers en hen te 

ondersteunen om persoonlijke 

doelen te halen.  
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Het werven van vrijwilligers blijft een uitdaging. Een goede voorbereiding en een gericht plan is hierbij 

belangrijk. Groepen werven graag hun vrijwilligers zelf. Het landelijk secretariaat ondersteunt hen door 

het aanbieden van vormingen en aanreiken van verschillende methodieken. Hierin wordt het landelijk 

secretariaat bijgestaan door de regionale medewerkers voor de effectieve disseminatie ervan. 

Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die op bovenlokaal, regionaal of Vlaams niveau actief zijn. Hier nemen 

de S-Plus medewerkers, aangestuurd door het landelijk secretariaat, een proactieve rol op in de 

wervingsacties. Het werven van nieuwe vrijwilligers is een continu proces.  

 

3.1.1 Wervingskanalen  

Het werven van vrijwilligers verloopt langs verschillende kanalen: 

- Mond-aan-mond reclame 

- Vacaturedatabanken zoals www.vrijwilligerswerk.be, www.minderhedenforum.be  

- Ons ledenblad: S-Plus Mag 

- Website S-Plus 

- Sociale media (Facebook) 

- E-mail naar bestaande leden en vrijwilligers… 

 

3.1.2 Beschikbare toolbox 

- Taakprofielen van vrijwilligers in een groep (zie bijlage 3.1) 

Bijlage 3.1 

taakprofiel vrijwilligers.docx
 

- Vorming over werven van nieuwe vrijwilligers (zie bijlage 3.2) 

Bijlage 3.2 vorming 

werven.docx
 

- Template voor affiche over werven van nieuwe vrijwilligers (zie bijlage 3.3) 

Bijlage 3.3 template 

affiche.jpg
 

- Schrijftips voor een goede vacature, beeldmateriaal, …(zie bijlage 3.4)  

Bijlage 3.4 

schrijftips.docx
 

 

 

 

http://www.vrijwilligerswerk.be/
http://www.minderhedenforum.be/
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3.2 Het kennismakingsgesprek of intake  

We contacteren geïnteresseerden binnen de week voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

 

Bij aanvang is er een individueel kennismakingsgesprek (zie bijlage 3.5) met een medewerker van S-Plus 

en/of een vrijwilliger binnen een groep en met de potentiële vrijwilliger. 

Bijlage 3.5 

Kennismakingsgesprek of intake.docx
 

Indien het kennismakingsgesprek met de potentiële vrijwilliger gebeurt door een vrijwilliger binnen een 

groep, kan deze vrijwilliger rekenen op tools en ondersteuning. 

 

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt voldoende tijd genomen om elkaar te leren kennen en samen 

te zoeken naar een goede invulling van het vrijwilligerswerk, rekening houdend met de talenten en 

interesses van de potentiële vrijwilliger en de match met de missie en visie van S-Plus. 

 

Ten minste volgende onderwerpen komen aan bod:  

- Wijze waarop de potentiële vrijwilliger terecht is gekomen bij S-Plus 

- Voorstelling van de organisatie met o.a. de doelstelling, de werkwijze en de positie van 

vrijwilligers(werk) binnen S-Plus 

- Informatie over projecten, interventies, en activiteiten 

- Rechten en plichten van S-Plus en de vrijwilliger (conform federale wet vrijwilligerswerk) 

- Wensen, interesses, talenten, vaardigheden, motivatie en ervaringen van de vrijwilliger 

- Verwachtingen van zowel S-Plus als vrijwilliger 

- Flexibiliteit en beschikbaarheid van de potentiële vrijwilliger 

Indien er een match is, worden nog administratieve documenten overlopen en worden concrete 

afspraken gemaakt over de opstart van de nieuwe vrijwilliger (zoals tijdstip, plaats, contactpersoon, …). 

Dit kan ook in een tweede gesprek gebeuren. 

 

3.3 Onthaal 

Het is belangrijk om nieuwe vrijwilligers goed te verwelkomen en hen vanaf de start goed te omkaderen. 

Elke groep bekijkt welke vrijwilliger hiervoor het beste in aanmerking komt om het onthaal op zich te 

nemen. Voor nieuwe vrijwilligers die bovenlokaal, regionaal of op het Vlaamse niveau worden ingezet, 

gebeurt het onthaal door een S-Plus medewerker.  

 

3.4 Begeleiding en ondersteuning 
Vrijwilligers hebben recht op een goede begeleiding. Het helpt de vrijwilliger zich te ontwikkelen, en is 

belangrijk voor het gevoel erbij te horen en deel uit te maken van S-Plus. De algemene coördinatie 

gebeurt door het landelijk secretariaat. De dagelijkse begeleiding van vrijwilligers wordt lokaal en 

regionaal opgevolgd. 
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We vragen aan al onze groepen om minimaal 1 contactpersoon door te geven, die optreedt als 

tussenpersoon tussen de groep en het regionaal/nationaal secretariaat. We verwachten als organisatie 

dat er ook minimaal 1 vrijwilliger per groep zich ontfermt over de (nieuwe) vrijwilliger en zijn taak. 

 

S-Plus werkt met een direct lokaal en professioneel aanspreekpunt voor elke groep, zodat alle 

vrijwilligers van een groep begeleiding krijgen. Dit direct aanspreekpunt is een medewerker van S-Plus. 

We maken een verdeling van de groepen onder de S-Plus medewerkers zodat we efficiënt kunnen 

werken en om een band op te kunnen bouwen met alle vrijwilligers. Ook vrijwilligers die bovenlokaal, 

regionaal of op het Vlaamse niveau actief zijn, kunnen terecht bij hun directe aanspreekpunt.  

Bij afwezigheid van dit directe aanspreekpunt, kunnen vrijwilligers en groepen ook steeds terecht bij het 

hele team van S-Plus.  

 

Het is belangrijk om vanaf het begin duidelijke afspraken te maken, want ‘goede afspraken maken 

goede vrienden’. Gelukkige vrijwilligers zijn gemotiveerde vrijwilligers, en  

 

- weten wat kan en niet kan,  

- worden met respect behandeld,  

- hebben inspraak in hun takenpakket en de organisatie,  

- voelen zich deel van onze organisatie,  

- kunnen bijleren en evolueren,  

- voelen zich goed,  

- kunnen terecht bij onze medewerkers. 

 

Dit houdt ook in dat onze medewerkers duidelijke afspraken maken met de contactpersonen in de 

groepen, respectvol zijn, participatie stimuleren, werken aan het ‘ons-gevoel’, durven te vernieuwen, 

werken aan de vertrouwensrelatie met de vrijwilliger, een luisterend oor en hulpbron zijn voor de S-

Plusvrijwilligers. 

 

We hechten veel belang aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze vrijwilligers. Het bevorderen 

van de deskundigheid van vrijwilligers kan op verschillende manieren, gaande van het geven van 

eenvoudige instructies bij het uitvoeren van een vrijwilligerstaak tot echte kennistrainingen.  

Deskundigheidsbevordering kan op een drietal momenten voorkomen: 

 

1.    Bij aanvang van de vrijwilligerstaak: noodzakelijke uitleg om de vrijwilligerstaak tot een 

goed einde te brengen. 

2.    Tijdens het uitvoeren van de vrijwilligerstaak: de vrijwilliger of S-Plus kan constateren dat 

de vrijwilliger nood heeft aan een vorming, opleiding of training om zijn of haar 

vrijwilligerstaak beter uit te voeren. 

3.    Wijziging vrijwilligerstaak of bijkomende vrijwilligerstaak: als de taak wijzigt of er een taak 

bijkomt, kan het dat de vrijwilliger nood heeft aan nieuwe kennis of vaardigheden.  
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De inhoud en vorm van de vormingen (intern/extern) worden maximaal afgestemd op de verwachtingen  

van de vrijwilligers via evaluatie.  

 

Voorbeelden van vormingen zijn: ‘Vrijwilligers werven en behouden’, ‘Mediatraining voor groepen’, 

‘Over kwetsbare ouderen’. 

 

 

3.5 Motiveren en waarderen 
Wij zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun engagement en bijdrage aan onze werking. We 

waarderen hun inzet ten zeerste, en schenken als organisatie hier veel aandacht aan. Want de inzet van 

een vrijwilliger herkennen en erkennen, en dit ook waarderen, heeft een invloed op de motivatie van 

een vrijwilliger, versterkt de betrokkenheid, vermindert de vrijblijvendheid en geeft de vrijwilliger het 

gevoel mee deel uit te maken van onze organisatie.  

 

Al onze medewerkers spelen hierin een belangrijke rol, en zijn hier mee verantwoordelijk voor. Maar 

ook de waardering van de trekkende vrijwilligers zelf ten aanzien van de vrijwilligers binnen de 

bestaande groepen hebben een zeer grote invloed op de motivatie en de aangename samenwerking van 

alle vrijwilligers binnen de groep.  

Het waarderingsbeleid vormt een belangrijk onderdeel van ons vrijwilligersbeleid. We zetten in op de 

volgende aspecten:  

 

 Persoonlijke aandacht en kleine immateriële attenties doorheen het jaar:  

Schouderklopjes doorheen het jaar, attent zijn, polsen hoe het gaat, positieve houding, 

langsgaan bij activiteiten, een welgemeende dankjewel, formele en informele babbels, aandacht 

voor ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een vrijwilliger (vb. ziekte, …), in de kijker 

zetten van een vrijwilliger en/of een groep op onze website, nieuwsbrief, magazine, af en toe 

eens telefoneren ...  

 Feestelijke bijeenkomsten voor alle vrijwilligers:  

Op regionaal niveau worden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd, wat de vrijwilligers ten 

zeerste appreciëren.  

 Vaste bedankingsmomenten:  

Jaarlijks zorgen we dat zowel tijdens de internationale dag van de vrijwilliger (5 december) als 

tijdens de week van de vrijwilliger (februari-maart) elke vrijwilliger nog eens extra in de 

bloemetjes wordt gezet door een attentie zoals bijvoorbeeld een persoonlijk kaartje of een 

gadget en een welgemeende dankjewel aan al onze vrijwilligers op de website of Facebook.   

 Zorgvuldige communicatie en een administratieve ontlasting:  

We hechten veel belang aan een snelle en efficiënte verwerking van de administratie door een 

snelle en correcte uitbetaling van de gemaakte kosten, het goed informeren van onze 

vrijwilligers, door het snel antwoorden op vragen… 

 Het geven van inspraak:  
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Dit doen we momenteel onder andere door de driejaarlijkse tevredenheidsmeting bij de 

vrijwilligers, terugkoppeling van de resultaten van de meting, een direct aanspreekpunt 

(medewerker) waar elke vrijwilliger terecht kan, de mening van de vrijwilliger expliciet vragen 

op (in)formele bijeenkomsten, vrijwilligers zelf de werking laten bepalen en ondersteunen waar 

nodig, meningen verzamelen over het (regionale) beleid in beleidsgroepen en participatieraden, 

de vertegenwoordiging van vrijwilligers in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van 

S-Plus.  

 Afscheid:  

Bij vertrek van een vrijwilliger is er een exit gesprek met de S-Plus  regio verantwoordelijke, en 

wordt er een attentie overhandigd door een S-Plus medewerker of door een aangeduide 

vrijwilliger binnen de groep (meestal de groepsverantwoordelijke).  

 

3.6 Participatie en inspraak 
Onze organisatie hecht veel waarde aan de mening, wensen, ideeën en behoeften van onze vrijwilligers, 

en biedt mogelijkheden waarop vrijwilligers deze kenbaar kunnen maken. Dit kan gebeuren via een 

overlegmoment, een individuele evaluatie of groepsevaluatie, of tijdens een persoonlijk gesprek met 

één van onze medewerkers. Inspraak hebben betekent cohesie, betrokkenheid, verbondenheid en dus 

gedragenheid. Het zorgt voor een S-Plus dat meer is dan de som van zijn delen. Momenteel is dit bij 

onze organisatie mogelijk door: 

  

- (In)formeel gesprekken/contactmomenten  

- Regionale participatieraden vrijwilligers 

- Beleidswerkgroepen 

- Driejaarlijkse tevredenheidsmeting 

- Direct aanspreekpunt (medewerker) waar elke vrijwilliger terecht kan 

- Vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur  

- Vanaf september 2019: contactadres zeghetons@s-plusvzw.be, aangemaakt om vrijwilligers hun 

bedenkingen op een laagdrempelige manier te laten communiceren. 

- Betrekken van vrijwilligers in themawerkgroepen. 

 

3.7 Evaluatie 
Evaluatie is een natuurlijk onderdeel van iedere samenwerking. Het is belangrijk voor een goede werking 

van onze organisatie én voor de motivatie van onze vrijwilligers. 

 

Een persoonlijk gesprek voeren met onze vrijwilligers houdt de samenwerking soepel, gaat langdurige 

ontevredenheid uit de weg en maakt afspraken duidelijk. De S-Plusmedewerkers streven ernaar de 

vinger aan de pols te houden bij de groepen. Met alle groepen een gesprek voeren is onrealistisch. 

Daarom geven we prioriteit aan de routineuze groepen. S-Plusmedewerkers bevragen wat er goed of 

fout loopt in de samenwerking. Daarnaast stimuleren we onze groepen om binnen de groep hiervoor 

iemand aan te duiden die deze rol op zich kan nemen om bijvoorbeeld feedback te geven aan een 

mailto:zeghetons@s-plusvzw.be
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nieuwe vrijwilliger na zijn eerste vrijwilligerstaak, een opvolggesprek te houden na twee maanden, en 

zeker ook jaarlijks in gesprek kan gaan met elke vrijwilliger binnen de groep. Zij kunnen rekenen op tools 

en ondersteuning van onze medewerkers. Een leidraad voor evaluatiegesprekken is beschikbaar. 

 

Het S-Plus vrijwilligersbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd door de nationale en regionale S-

Plusmedewerkers tijdens het vast overleg (coördinatievergadering). Op die manier kunnen we vlot 

remediëren waar nodig. We staan binnen onze organisatie samen stil bij onder andere:  

 

- De manier waarop onze vrijwilligerswerking functioneert 

- De manier waarop we vrijwilligers aantrekken en werven 

- De inzet van onze vrijwilligers 

- De taaktoewijzing en de taakverdeling 

- De afspraken die gemaakt werden met de vrijwilligers 

- De tevredenheid van derden over de organisatie 

- Onszelf en onze rol als groepsondersteuners 

 

Ook de tevredenheidsmeting bij vrijwilligers, die standaard driejaarlijks wordt herhaald, levert nuttige 

resultaten op die meegenomen worden bij de evaluatie en het bijstellen van het vrijwilligersbeleid.  

 

3.8 Het exit-gesprek 

De stopzetting van het vrijwilligerswerk is de laatste fase in het begeleidingsproces van de vrijwilliger. 

Om bepaalde redenen kan het zijn dat de samenwerking tussen een vrijwilliger en onze organisatie 

beëindigd wordt. Dit kan op initiatief van S-Plus en/of door de vrijwilliger. (Ex)vrijwilligers zijn het mede 

uithangbord van de organisatie. Zij vertellen hun (zowel positieve als negatieve) ervaringen door aan 

hun omgeving. Het is dus belangrijk om de vrijwilliger met een goed gevoel te laten vertrekken, en we 

voorzien steeds voldoende tijd om een exitgesprek te voeren met de vertrekkende vrijwilliger. Een 

uitgebreide checklist (zie bijlage 3.6)  en concrete tips zijn beschikbaar. 

Bijlage 3.6 

exitgesprek checklist.docx
 

Wanneer het initiatief ligt bij de vrijwilliger en deze zelf aangeeft te willen stoppen, is het voor de 

organisatie van belang de beweegredenen hiervoor te kennen en een exitgesprek te organiseren. Dat is 

belangrijk omwille van onderstaande redenen:  

 

- Een exitgesprek met een vertrekkende vrijwilliger geeft ons als S-Plus meer inzicht in de 

ontwikkelingen, het werken met vrijwilligers en de behoeften van vrijwilligers. Deze informatie 

met eventuele aandachtspunten voor onze organisatie wordt gebruikt om het vrijwilligersbeleid 

te evalueren en te optimaliseren.  

- Een exitgesprek is een moment om eventuele misverstanden of eventuele fouten uit te praten 

en de relatie op een positieve manier te beëindigen. Nadien nemen we pijnpunten uit deze 
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gesprekken mee in de evaluatie van het vrijwilligersbeleid om herhaling daarvan in de toekomst 

te voorkomen. Zo kunnen we als S-Plus leren en groeien. 

- Soms wil een vrijwilliger eigenlijk niet stoppen met het vrijwilligerswerk, maar kan hij door 

ziekte, ouderdom of andere redenen het vrijwilligerswerk niet meer opnemen. In dat geval is 

het des te belangrijker om samen naar oplossingen te zoeken waardoor het vrijwilligerswerk 

toch nog steeds mogelijk is, of door te zoeken naar andere taken, of door het takenpakket te 

verdelen onder meerdere vrijwilligers.  

 

4 Rechtspositie van vrijwilligers 

Onder de rechtspositie van vrijwilligers worden de rechten en plichten verstaan waartoe de vrijwilliger 

en S-Plus zich tegenover elkaar verbonden hebben.  

4.1 Registratie persoonlijke gegevens /GDPR 
S-Plus past de regels op de GDPR conform de wetgeving toe. 

4.2  Informatievoorziening  
Vrijwilligers hebben recht op de informatie die nodig is om hun taken goed te kunnen uitvoeren. 

Daarnaast moeten ze geïnformeerd worden over wat er binnen S-Plus gebeurt.  Drie keer per jaar vindt 

een bestuursvergadering plaats met alle bestuursleden van de groepen. Er is jaarlijks ook een 

contactmoment tussen de groepen en onze medewerkers.  

Deze contactmomenten zijn zowel voor de groepen als S-Plus belangrijk om een goede wederzijdse 

afstemming te verzekeren. De informatienota kan steeds opgevraagd worden bij één van onze 

medewerkers en is ook terug te vinden op onze website. 

4.3  Vergoeding 

Onze vrijwilligers krijgen hun gemaakte onkosten terugbetaald. Dit gebeurt conform de wet op het 

vrijwilligerswerk.  

De afspraken met betrekking tot het terug betalen van gemaakte kosten staan genoteerd in de 

informatienota (zie bijlage 3.7) van de vrijwilliger. 

Bijlage 3.7 

informatienota.docx
 

 De medewerker brengt de vrijwilliger op de hoogte van de wettelijke maxima. Het is de 

eindverantwoordelijkheid van de vrijwilliger zelf om zich aan de wettelijke maxima te houden. S-Plus 

houdt een overzicht per vrijwilliger bij, en houdt per vrijwilliger mee in het oog dat de wettelijke maxima 

voor het vrijwilligerswerk binnen onze organisatie niet overschreden wordt. 

4.4  Verzekering  

Al onze vrijwilligers zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en 

rechtsbijstand vanuit S-Plus. Dit geldt uitsluitend tijdens de uitvoering van de taken als vrijwilliger. 

 

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA-polis) dekt de aansprakelijkheid van de vrijwilliger voor 

schade aan derden, toegebracht of ontstaan tijdens het vrijwilligerswerk. De vrijwilliger is zelf 



05/05/2020 

35 
Remediëringsnota S-Plus  

aansprakelijk en dus niet verzekerd als hij een zware en/of opzettelijke fout maakt, of als hij steeds 

opnieuw dezelfde kleine fouten maakt, ondanks herhaaldelijke verwittigingen.   

De verzekering lichamelijke ongevallen (LO-polis) dekt vrijwilligers voor ongevallen tijdens de uitvoering 

van de taken/activiteiten, en voor ongevallen op weg naar en van de activiteit mits de kortste route. 

Tot slot krijgen de vrijwilligers rechtsbijstand, waardoor zij de nodige ondersteuning krijgen indien ze als 

vrijwilliger betrokken geraken in een rechtszaak. 

 

Onze vrijwilligers zijn niet verzekerd via onze organisatie voor bijvoorbeeld schade aan hun eigen auto, 

fiets, eigen materiaal, bril ... 

4.5  Informatienota met verklaring op eer 
Alle nieuwe groepen ontvangen na hun opstart een informatienota met een verklaring op eer (zie bijlage 

3.8). Deze wordt opgesteld en aan de groep bezorgd door één van onze medewerkers. De groep tekent 

af voor ontvangst. 

Bijlage 3.8 

verklaring op eer.doc
 

 

Indien er een nieuwe informatienota met verklaring op eer beschikbaar is door eventueel wijzigingen 

van bestaande regelgeving (vb privacywetgeving, …), ontvangen de groepen deze, en bezorgen de 

groepen een ondertekende versie aan onze medewerkers.   

 

Een aangeduide vrijwilliger binnen een groep overloopt met de nieuwe vrijwilliger de informatie in de 

informatienota.  

 

De informatienota bevat naast algemene informatie over onze organisatie (missie en visie, doelstelling, 

contactgegevens), een taakomschrijving van de werkzaamheden/taken, afspraken met betrekking tot 

het vergoeden van eventueel gemaakte kosten in functie van het vrijwilligerswerk, afspraken in geval 

van schade, informatie over onze vrijwilligersverzekering, verklaring op eer en tot slot regelingen met 

betrekking tot de omgangsvormen en privacy. 

 

In 2020 maken we er werk van om een onthaalmap te voorzien voor onze groepen. Deze onthaalmap zal 

uiteraard de informatienota bevatten, maar ook bijkomende informatie over hoe een groep in elkaar 

steekt, tips over netwerken, buurtwerking etc. 

4.6  Vrijwilligers met een uitkering  

S-Plus beschikt over een algemene toestemming (zie bijlage 3.9) om werklozen en bruggepensioneerden 

als vrijwilligers in te schakelen. Enkel werklozen moeten wel nog een individuele aanvraag indienen bij 

de RVA voor de start van zijn vrijwilligerswerk. 

Bijlage 3.9 

Algemene toestemming vrijwilligers met een uitkering.doc
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4.7  Conflicten en geschillen 

Meningsverschillen kunnen in elke organisatie voorkomen, en kunnen escaleren. Het is daarom 

belangrijk om afspraken te maken over het behandelen van conflicten en geschillen. Bij geschillen of 

conflicten tussen vrijwilligers onderling of tussen vrijwilligers en de organisatie moet er via overleg een 

oplossing  gevonden worden. Het is ieders verantwoordelijkheid om geschillen of conflicten zoveel 

mogelijk op te lossen met de betrokken persoon/personen. 

Indien een vrijwilliger/vrijwilligers er uiteindelijk zelf niet uitkomt/uitkomen, worden de hieronder 

beschreven stadia gevolgd.  

- Stadium 1: 

in eerste instantie wordt er binnen de eigen vrijwilligersgroep of groep of met de betrokken 

vrijwilligers of met een medewerker (bij taakvrijwilligers) naar een oplossing gezocht.  

- Stadium 2:  

indien er na gesprekken onderling geen oplossing gevonden wordt, zal de medewerker die 

optreedt als direct aanspreekpunt voor de groep of vrijwilliger aangesproken worden om te 

bemiddelen via afzonderlijke en later gezamenlijke gesprekken. Dit wordt geregistreerd.  

- Stadium 3:  

mocht het direct aanspreekpunt (medewerker) zelf betrokken zijn bij het conflict, dan wordt de 

regionaal verantwoordelijke gevraagd om deze taak op zich te nemen en te bemiddelen in het 

conflict.   

- Stadium 4:  

wanneer de klager toch oordeelt dat zijn klacht onvoldoende is behandeld of wanneer hij zich 

niet kan vinden in de voorgestelde oplossing, formuleert hij zijn klacht schriftelijk aan de 

nationaal verantwoordelijke van S-Plus vzw. 

 

Klachten vanaf stadium 2 worden bijgehouden in een register. Jaarlijks gaat onze organisatie na of er 

klachten voorkomen die om een structurele aanpak vragen. Wanneer dit het geval is, wordt dit 

besproken op een coördinatievergadering met de regionale verantwoordelijken. Ook de voorstellen en 

verbetersuggesties van medewerkers en vrijwilligers worden besproken op de coördinatievergadering.   

4.8  Administratieve verplichtingen  

We streven naar zo weinig mogelijk administratie voor onze vrijwilligers en groepen:  

- Elke vrijwilliger tekent een verklaring op eer en ontvangt (digitaal) een informatienota. 

- Kengetallen en jaarprogramma: het is belangrijk voor onze registratie om te weten welke 

activiteiten de groepen organiseren. Bovendien is een activiteit pas verzekerd door onze 

verzekeringspolis, als de vereniging ervan op de hoogte is. Daarom stimuleren we groepen om 

tijdig door te geven wat op hun programma staat. De medewerkers houden in de 

groepsregistratie bij welke activiteiten de groepen organiseren.  

- Huishoudelijk reglement en subsidiëring: elke groep ontvangt het huishoudelijk reglement van 

de vzw. 

 

Elke groep kent een lokale, regionale of thematische werking die door onze organisatie wordt erkend. 

Met erkend wordt bedoeld:  
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- De groep heeft het huishoudelijk reglement van de vereniging ondertekend, 

- is geregistreerd in de socio-culturele toepassing, 

- bezorgt (minstens) jaarlijks haar jaarplanning en kengetallen aan onze organisatie, 

- streeft naar een functiemix, zoals bepaald in onze missie en visie,  

- wordt ondersteund waar nodig door onze professionele medewerkers.   

 

 

5 Uitdagingen voor het vrijwilligerswerk binnen S-Plus 
 

Rekening houdend met het profiel van de hedendaagse vrijwilliger en de maatschappelijke 

ontwikkelingen, staat het vrijwilligerswerk binnen S-Plus voor een aantal uitdagingen. Consequent 

diversifiëren vanuit onze visie is cruciaal om S-Plus zijn plaats te geven in het maatschappelijk 

middenveld. 

5.1 Buurtgericht werken 

Voor S-Plus betekent buurtgericht werken het kleine contact. Een groep werkt nu voornamelijk  op een 

gemeenteniveau, buurtgericht werken gaat over nabijheid. Afstand wordt hier niet in kilometers 

gemeten. Niet alle senioren uit de omgeving willen of zijn in staat om aan een activiteit in de groep deel 

te nemen.  Maar door de groep tot bij de senior te brengen verrijk je misschien zijn of haar leefwereld. 

Dan kan je meer spreken over meer aspecten in de leefwereld van de mensen die er wonen.  

Onze bestuursleden zullen meer gebruik moeten maken van hun netwerken om specifieke doelgroepen 

binnen de senioren te bereiken. Denk aan senioren die bijna of net op pensioen zijn, mantelzorgers en 

kwetsbare senioren zoals digibeten, financieel kwetsbare senioren, sociaal kwetsbare senioren. 

5.2 Het aanspreken van een divers en breed publiek 
S-Plus gaat bewust voor een open beleid. Hierbij kunnen zowel jonge als oude senioren, ongeacht hun 

geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond of lichamelijke of geestelijke beperking bij 

aangesproken worden. Het is onze taak om de drempel tot vrijwilligerswerk zo laag mogelijk te maken 

zodat iedereen zich welkom voelt. Dit wil zeggen dat er in tijd en ruimte moet geïnvesteerd worden om 

kwetsbare vrijwilligers (digibeten, financieel kwetsbare senioren, sociaal kwetsbare senioren) te 

begeleiden. 

We gaan met iedereen het gesprek aan en we proberen kandidaat-vrijwilligers een plaats te geven, op 

basis van de noden, talenten, interesses van de kandidaat-vrijwilliger.  

5.3 Samenwerking 

Binnen S-Plus is er een grote verscheidenheid in onze groepen. We stimuleren en faciliteren  

(buurtgerichte) samenwerking stimuleren en faciliteren waar dit de vrijwilligers ten goede komt, zonder 

de eigenheid van onze organisatie aan te tasten. We verrijken onze organisatie door dialoog en 

uitwisseling te bevorderen met gemeenschappen die op het eerste zicht geen kenmerken met ons delen 

(bridging). 
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5.4 De verhouding tussen medewerkers en vrijwilligers 

Communicatie en persoonlijk contact zijn de basis voor een goede relatie tussen medewerkers en 

vrijwilligers. We moeten investeren in kanalen en systemen die de doorstroom van informatie 

bevorderen. De communicatie en ondersteuning moeten zo persoonlijk mogelijk verlopen. De 

educatieve medewerkers hebben daarom een belangrijke functie, waarbij ze voldoende tijd krijgen om 

vrijwilligers op een persoonlijke manier te begeleiden. 

 

Waar staan we in het proces van het vrijwilligersbeleid? 
Ondernomen acties 

 2018-2019 
- Begeleiding door Jozefien Godemont (Socius) vrijwilligersmanagement (12/06) 
- Afstemming visie en missie vrijwilligers in kader van algemene S-Plus missie en visie 
- Op punt stelling toolbox vrijwilligers 

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Informatienota wordt onthaalmap vrijwilligers 
- Nieuwe visie vrijwilligersbeleid toelichten op de regionale participatieraden 
- Evaluatie vrijwilligersbeleid 

 

 

 

Beoordelingselement 4: De acties met het oog op de verdieping en verbreding 

van de participatie. 
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om een strategie met betrekking tot de 

verbreding van de participatie uit te werken, die transparant en eenduidig kan worden doorgevoerd in 

alle provincies, en waarover nationaal kan worden gerapporteerd. 

 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om een open en transparant beleid ten 

aanzien van niet-leden te ontwikkelen, waarin onder meer activiteiten opengesteld worden naar niet-

leden. 

 

1. Reflectie  
 

De visitatie heeft ons gewezen op het feit dat onze werking niet-leden uitsluit. Dit past niet binnen de visie 

van onze vereniging. S-Plus wil er zijn voor elke senior. Onze initiatieven om participatie te verbreden, 

waren niet genoeg structureel ingebed in onze werking. We hebben het visitatieverslag daarom als een 

kans aangegrepen om met al onze medewerkers, zowel op nationaal als regionaal niveau, samen te zitten 

en ook op dit vlak een nieuw beleid uit te werken. Onze regionale medewerkers werden in elke stap van 

het proces nauw betrokken om een goede implementatie op regionaal niveau te verzekeren, en ook 

omdat de kennis en expertise vanuit het veld van onze educatieve medewerkers een absolute 

meerwaarde is om tot een bredere participatie te komen. Daarnaast hebben we een 
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beleidsplanningsteam opgezet, waarin zowel landelijke en educatieve medewerkers als vrijwilligers en 

leden van de bestuursorganen van S-Plus nadenken over de te ondernemen acties voor de komende 

beleidsperiode.  

2. Verbreding van de participatie 

 

2.1 Ondernomen acties  

Een belangrijke aanpassing voor S-Plus is onze vernieuwde missie en visie. We vinden het belangrijk om 

hier enkele zaken uit te lichten, omdat deze missie en visie een brede participatie als kernwaarde hebben. 

In de komende beleidsperiode willen we ons meer focussen op gezondheid en welzijn voor senioren. Uit 

onze omgevingsanalyse bleek immers dat gezondheid een significante samenhang vertoont met 

maatschappelijke participatie. Het is dus heel belangrijk voor ons om zoveel mogelijk senioren te bereiken 

met onze werking, zodat we mensen kunnen versterken in hun gezondheid en welzijn. Dat geldt voor 

zowel leden als niet-leden. Die kennis kan senioren in staat stellen om vaker te participeren aan 

activiteiten van S-Plus, maar ook aan de bredere maatschappij. 

Om te verzekeren dat we steeds een brede participatie vooropstellen, expliciteren we ook in onze missie 

en visie dat iedereen die zich goed voelt bij onze activiteiten welkom is. We schudden het label 

socialistisch van ons af en streven ernaar een pluralistische organisatie te worden, zonder daarbij onze 

waarden te verliezen. We willen drempels wegwerken en gaan voor een samenleving waarin alle burgers 

meekunnen en erbij horen. We willen dat iedereen actief aan onze samenleving kan meebouwen. 

Om ad hoc initiatieven te vermijden, hebben we specifieke doelgroepen afgebakend waar S-Plus zich de 

komende beleidsperiode op zal richten. We bespreken de verschillende doelgroepen en welke strategieën 

we zullen toepassen om die specifieke doelgroep te bereiken.  

 

Onze doelgroepen: 

 

 Actieve senioren  

Om verjonging van S-Plus te verzekeren, richten we ons vanaf de volgende beleidsperiode ook op senioren 

waarvan de actieve loopbaan vermindert of stopt. Verjonging is nodig om de toekomst van S-Plus te 

verzekeren. Sommige groepen ervaren nu nog problemen om jongere senioren te bereiken, omdat de 

meeste van hun leden al een hoge leeftijd hebben. Met ons traject groepsvernieuwing ondersteunen we 

hen om die senioren toch te bereiken. Daarnaast richten we ons ook nog steeds op senioren met pit die 

genieten van hun pensioen en graag fysisch en geestelijk actief willen blijven, ongeacht hun leeftijd. Zij 

vormen de doelgroep die we nu ook al bereiken. 

We willen jonge senioren voorbereiden op de uitdagingen die hun nieuwe levensfase met zich meebrengt. 

Welke engagementen kunnen zij opnemen, aan welke activiteiten kunnen ze deelnemen om het ‘zwarte 

gat’ dat het pensioen soms kan zijn te vermijden. Deze activiteiten willen we heel breed bekendmaken bij 

gemeenten, OCMW’s, ziekenfondsen, … we willen mensen heel lokaal bereiken, en zullen daarvoor 

samenwerken met onder andere voornoemde lokale instanties. Uiteraard verspreiden we die activiteiten 

ook via onze groepen, maar omdat niet al onze groepen een even groot publiek bereiken, zien we het 

ruimer. Voor de actieve senioren blijven we ook een mix van daguitstappen, educatieve activiteiten, 
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ontspannende activiteiten en sociale acties organiseren. De huidige actieve S-Plusleden vormen vaak al 

een hechte gemeenschap binnen hun groepen, en dat willen we blijven ondersteunen. In de komende 

beleidsperiode zullen we hen wel veel meer stimuleren om ook te ‘bridgen’ naar mensen buiten de groep. 

De tools om dat te bereiken leren we in ons traject groepsvernieuwing. 

 

 Mantelzorgers 

Mantelzorgers zijn mensen die op regelmatige basis onbetaald zorg opnemen voor een dierbaar iemand. 

We kiezen voor deze doelgroep omdat een niet te onderschatten deel van de senioren mantelzorger is. 

Een hogere leeftijd gaat namelijk al sneller gepaard met gezondheidsproblemen, en het zijn vaak de 

partners of naaste familie (die ook al een hogere leeftijd hebben) die de zorg voor hun partner of familielid 

opnemen. Binnen mantelzorgers onderscheiden we ook de sandwichgeneratie. Dat zijn jonge senioren 

die nog aan het werk zijn, maar ook zorg opnemen voor zowel hun ouders als (klein)kinderen. We 

benoemen hen nog eens extra door hun specifieke situatie van zorgen voor twee generaties, vaak in 

combinatie met een job.  

Om mantelzorgers te bereiken en te ondersteunen gaan we verder met onze continue samenwerking met 

S-Plus Mantelzorg. Zij hebben de kennis en expertise om mantelzorgers optimaal te ondersteunen. Zo 

kunnen wij ook onze leden bewust maken van het aanbod van S-Plus Mantelzorg, en ook mantelzorgers 

bewust maken dat ze mantelzorgers zijn. Voor vele senioren voelt de zorg voor een partner of familielid 

namelijk zo vanzelfsprekend dat ze niet beseffen dat ze in hun rol gesteund kunnen worden. S-Plus wil dat 

bewustzijn vergroten en die mensen toeleiden naar het aanbod van S-Plus Mantelzorg. Ook willen we 

samen met S-Plus Mantelzorg de rechten van mantelzorgers verdedigen. Als mantelzorgers even willen 

wegstappen van hun zorgende rol, kunnen ze uiteraard bij het reguliere aanbod van S-Plus terecht. 

Bovenal willen we ook voor hen en met hen op de barricades gaan staan voor een betere organisatie van 

onze gezondheidszorg, zodat zij beter ondersteund kunnen worden en meer tijd hebben om ook voor 

zichzelf te zorgen. 

 

 Kwetsbare senioren  

S-Plus wil de meest kwetsbare senioren in onze samenleving niet aan hun lot overlaten. We richten ons 

hierbij enerzijds op eenzame en alleenstaande ouderen. In de komende beleidsperiode gaan we op zoek 

naar nieuwe vrijwilligers die eenzame senioren bezoeken. De vrijwilligers proberen hen te betrekken in 

onze lokale werking. Als ze geen interesse hebben in S-Plus, proberen onze vrijwilligers hen door te 

verwijzen naar een werking die hun wel ligt. Concreet bereiken we deze groep met onze projecten Full 

Buddy en Zorgmoatjes. Anderzijds verliezen we ook de oudste senioren niet uit het oog. Met onze WZC 

werking met Hartenwensen, voorleesmomenten en voelschorten bereiken we deze groep. Senioren die 

nog thuis wonen en meer ondersteuning nodig hebben, willen we bereiken met het project Full Buddy.  

 

Senioren met een migratieachtergrond benoemen we niet als specifieke doelgroep, dat betekent echter 

niet dat we ons niet tot hen willen richten. Uit de maatschappelijke contextanalyse van het beleidsplan 

2021-2025 blijkt dat senioren met een migratieachtergrond van de eerste generatie erg moeilijk te 

bereiken zijn. Er is sprake van een grote taalbarrière, en weinig interesse in het aanbod van traditionele 
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seniorenverenigingen. We merken echter ook dat er nog weinig onderzoek bestaat naar deze doelgroep, 

en willen daarom zelf op onderzoek uitgaan en op verenigingen voor senioren met een 

migratieachtergrond afstappen. Op dit moment bekijken we met de Turkse Unie welke activiteiten we 

eventueel samen kunnen organiseren. S-Plus gaat er met leden en vrijwilligers op bezoek voor een eerste 

laagdrempelig contact en er staat een Turkse wandeling door Gent gepland, begeleid door vrijwilligers 

van de Turkse Unie. Na deze eerste contacten is het ons doel om de samenwerking op een structurele 

manier vorm te geven. Gebaseerd op de omgevingsanalyse, denken we dat onze eerdere strategie om 

senioren met een migratieachtergrond te bereiken met informatie over gezondheid en welzijn nog steeds 

het meest succesvol zal zijn. We willen deze initiatieven dan ook verder zetten en intensifiëren.  

Daarnaast bekijken we ook of we een partnerschap met DUO for a job kunnen opzetten. Zij vormen duo’s 

van vijftigplussers met relevante werkervaring en jongeren met een migratieachtergrond die moeite 

hebben een job te vinden. S-Plussers aanzetten om mentor te worden binnen dit systeem zal hen niet 

enkel helpen om hun eventuele vooroordelen rond jongeren met een migratieachtergrond uit de eerste 

hand te ontkrachten, maar zal ook voor hen positief zijn. Zo blijven ze een gevoel van relevantie behouden 

na hun pensioen, hetgeen uitermate belangrijk is binnen het kader van actief ouder worden. 

 Nieuwe samenwerkingen 

Naast ons richten tot specifieke doelgroepen, ondernemen we nog andere acties om tot een verbreding 

van de participatie te komen. We plannen meer samenwerking met organisaties om op die manier meer 

mensen aan te spreken. Behalve voornoemde Turkse Unie en DUO for a job, hebben we ook een 

werkgroep opgericht met de vzw Grootouders voor het Klimaat. Door nieuwe strategische 

samenwerkingen willen we een brede participatie mogelijk maken. Toekomstige pistes verduidelijken we 

nog onder punt 2.2 ‘Welke processen en acties worden nog ontwikkeld?’.  

De participatie zal ook op groepsniveau verder verbreed worden door ons traject groepsvernieuwing.  De 

uitgebreide visie en strategie rond die groepsvernieuwing werd toegelicht onder beoordelingselement 2: 

‘De wijze van begeleiding van de afdelingen of groepen: de ontwikkeling van het afdelingswerk en 

groepswerk, het aantal afdelingen of groepen’. In dit onderdeel wil S-Plus er graag nog eens extra op 

wijzen dat in het traject specifiek aandacht wordt besteed aan openheid van de groepen als instrument 

om een brede participatie te realiseren. In onze visie staat expliciet dat groepen ook steeds de bridging 

moeten bewaken. Bridging mag niet enkel functioneel gebeuren maar moet echt deel zijn van de werking. 

Groepen moeten doelgericht relaties aangaan met de omgeving. Dat trekt anderen aan om te participeren 

aan S-Plus.  

2.2 Processen en acties in ontwikkeling 
Vanaf de volgende beleidsperiode zal S-Plus een systematische meting en analyse naar verbreding van de 

participatie invoeren. Op dit moment zijn we nog volop aan het bekijken op welke manier we dit het beste 

kunnen aanpakken.  

De begeleiding voor groepen om tot een verbreding van de participatie te komen wordt in het najaar van 

2019 concreet aangevat. Op dit moment ontwikkelen we nog tools met Line Windey, en leren we zelf nog 

hoe we dit proces het best kunnen aanpakken. De timing die nu voorop staat, garandeert ons wel dat de 

groepen deze methodieken onder de knie hebben als de volgende beleidsperiode start.  
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Op dit moment zijn we met S-Plus op zoek naar organisaties die een structurele samenwerking met ons 

zien zitten. Om onze blinde vlekken in participatie proberen op te vullen, gaan we onder andere op zoek 

naar samenwerkingspartners. We willen de komende beleidsperiode ook taboes doorbreken, dus ook op 

dat vlak gaan we op zoek naar organisaties die hun expertise willen delen met ons. Ook om meer 

diversiteit in interculturaliteit te bekomen, willen we graag partners zoeken (onder meer de Turkse Unie, 

DUO for a job) om samen te werken. In een volgende fase proberen we dan overeenkomsten te sluiten.  

 

3. Beleid rond niet-leden 
 

Volgens de visitatiecommissie is een open beleid rond niet-leden onmisbaar om verbreding van de 

participatie mogelijk te maken. S-Plus volgt de visitatiecommissie hierin, en herzag grondig haar huidige 

beleid rond niet-leden. Sinds januari 2019 is de ontwikkeling van een open niet-leden beleid een 

terugkerend aandachtspunt op de coördinatievergaderingen tussen de nationale en regionale educatieve 

medewerkers. We onderzochten hoe andere, vergelijkbare verenigingen met niet-leden omgingen, en 

bekeken welke praktijken eventueel nuttig zouden kunnen zijn voor S-Plus. Er werd beslist om niet-leden 

consequent toe te laten tot alle activiteiten. Dit geldt uiteraard voor elke regio en elke groep.  

We communiceerden te vaak alleen een ledenprijs of een prijs gecombineerd met een lagere prijs voor 

leden van de Socialistische Mutualiteiten. Dergelijke communicatie over de prijzen van onze activiteiten 

ziet de visitatiecommissie als een geslotenheid van onze vereniging en als drempels voor de verbreding 

en verdieping van de participatie. Niet-leden waren niet welkom op onze reizen, omdat we dat nodig 

achtten onder de reiswetgeving. Ook dat hebben we herbekeken, en niet-leden kunnen nu ook 

deelnemen aan onze reizen. Iedereen moet zich welkom zijn en welkom voelen.  

Als een nieuwsgierige senior graag eens een kijkje wil komen nemen bij S-Plus, kan die senior ook 

onbeperkt gratis deelnemen aan gratis activiteiten. Die activiteiten worden steeds op voorhand 

vastgelegd in overleg met de educatieve medewerkers. Als die senior zich toch niet wil aansluiten bij S-

Plus, maar wel af en toe naar een betalende activiteit wil komen, betaalt hij of zij de basisprijs voor die 

activiteit. We spraken voor de hele werking dezelfde korting op de basisprijs af voor leden. Daarnaast 

wordt er in elke groep en regionale werking minimum 1 ‘promo’-activiteit per jaar georganiseerd, 

waarbij niet-leden aan een ledenprijs kunnen deelnemen. 

Om dit niet-ledenbeleid duidelijk te communiceren aan de senioren, vermelden we op onze website en in 

ons magazine steeds een basisprijs en een ledenprijs. Als de activiteit gratis is, zal er ook steeds vermeld 

worden bij de desbetreffende activiteit op de website en in ons magazine, dat dit ook voor niet-leden 

geldt. Hetzelfde zal gebeuren voor de ‘promo’-activiteit. 

Onze groepen zullen hierin begeleid worden door de educatieve medewerkers. Elke 3 maanden geven zij 

hun activiteiten voor de volgende 3 maanden door. Dat gebeurt nu ook al zodat de regionale medewerkers 

die activiteiten in de planning kunnen opnemen. Vanaf 2020 zal de educatieve medewerker ook samen 

met de groep bespreken welke activiteiten gratis toegankelijk zijn.  

Om onze reizen toegankelijk te maken moesten we nog enkele extra stappen ondernemen. Sinds 1 juli 

2018 is de nieuwe reiswetgeving voor pakketreizen van kracht. In principe val je als professionele 

organisator of doorverkoper van pakketreizen onder het toepassingsgebied van deze wetgeving.  S-Plus 



05/05/2020 

43 
Remediëringsnota S-Plus  

valt hier dus principieel onder tenzij we voldoen aan de uitzonderingsvoorwaarden, d.w.z. de pakketreizen 

worden aangeboden: zonder winstoogmerk, aan een beperkte groep reizigers, en incidenteel. 

Gezien de aanbeveling van de visitatiecommissie voor een meer open karakter van de reiswerking heeft 

S-Plus zich in regel gezet met deze nieuwe reiswetgeving. Deze wetgeving houdt volgende verplichtingen 

in: 

- Precontractuele informatie moet voldoen aan de gestelde voorwaarden 

- Contractuele informatie moet voldoen aan de gestelde voorwaarden 

- Er moet rekening gehouden worden met basisrechten van de deelnemers en met de 

aandachtspunten rond het contract 

- De Algemene Voorwaarden moeten duidelijk op de site vermeld staan, alsook in andere 

communicatiekanalen als jaarbrochures … Als er promotie gemaakt wordt, moet er verwezen 

worden naar deze Algemene Voorwaarde.  

- Er moet een insolventieverzekering afgesloten worden.  

Ondertussen heeft S-Plus daarom een standaardcontract en Algemene Voorwaarden opgemaakt. Opdat 

de vzw zou voldoen aan alle regelgevingen onder de nieuwe wetgeving pakketreizen, werden volgende 

acties ondernomen: 

 S-Plus werd lid van VVR (erkenningsnummer 9815). (zie bijlage 4.1) 

Bijlage 4.1 Lid VVR 

Erkenning.doc
 

 Er werd via VVR/MS Amlin een Insolventieverzekering Vlaamse Solidariteit Reisgelden 

afgesloten ( polisnummer LXX048660). (zie bijlage 4.2) 

Bijlage 4.2 

Insolventieverzekering.doc
 

 Er werd via VVR/MS Amlin een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Reisonderneming 

afgesloten ( polisnummer LXX048659). (zie bijlage 4.3) 

Bijlage 4.3 

Burgerlijke aansprakelijkheid reisonderneming.doc
 

 Er werd via VVR/MS Amlin een Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating afgesloten 

(polisnummer LXX048659). (zie bijlage 4.4) 

Bijlage 4.4 

Burgerlijke aansprakelijkheid Uitbating.doc
 

 Er werd via VVR/Circles Group een Verzekering Collectieve Calamiteiten afgesloten 

(polisnummer EO63606). (zie bijlage 4.5) 
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Bijlage 4.5 

Verzekering collectieve calamiteiten.doc
 

Sinds juni 2019 voldoet S-Plus hiermee aan alle regels die door de nieuwe wetgeving opgelegd worden 

en is S-Plus voortaan een organisatie die zich ook voor haar reizen richt op de ruime doelgroep senioren, 

ongeacht ze lid zijn van S-Plus of niet. 

 

Waar staan we in het proces van de acties met oog op de verdieping en verbreding van de 
participatie? 
Ondernomen acties 

 2018-2019 
- Nieuwe missie en visie 
- Traject groepsvernieuwing 
- Vernieuwd beleid niet-leden 
- Doelgroepen afgebakend 
- In regel gezet met nieuwe reiswetgeving 
- Start zoektocht structurele partners 

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Systematische meting en analyse naar verbreding van de participatie 
- Gratis activiteiten 
- Structurele samenwerking uitwerken 

 

 

Beoordelingselement 5: De communicatie met de leden. 

 
Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om snel werk te maken van een website 

die actueel is. 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om de acties die worden ondernomen in 

functie van het communicatiebeleid ten aanzien van leden, vrijwilligers en groepen systematisch te 

evalueren. Het is van belang om te kunnen vaststellen of de ondernomen acties een positief effect  

hebben op de knelpunten waarvan sprake in de zelfevaluatie. 

 

1. Introductie  

 

S-Plus zet steeds meer in op online communicatiemiddelen omdat daar bij onze doelgroep meer en 

meer vraag naar is. Daarnaast blijven we ook offline communiceren. We volgen hier een 2-sporen-

beleid, omdat we rekening houden met het deel van de doelgroep dat digitaal (nog) niet mee is. Uit een 

enquête in 2017 afgenomen onder de aanwezigen op het Nieuwjaarsconcert, bleek dat 41 % nog geen 
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toegang heeft tot het internet. Hoewel S-Plus het belangrijk vindt om te communiceren via de nieuwe 

digitale communicatiemiddelen en haar leden zo te stimuleren hiermee mee te zijn, tonen deze cijfers 

dat een offline communicatie ook noodzakelijk blijft om de hele doelgroep te bereiken.  

S-Plus voerde een aantal vernieuwingen door in haar communicatiebeleid:  

Om de communicatie met onze vrijwilligers en leden te verruimen, maken we het e-mailadres 

zeghetons@s-plusvzw.be aan. Via deze weg kunnen alle leden en vrijwilligers ons op een snelle en 

eenvoudige manier bereiken.  

Vanaf 2020 verspreiden wij een driemaandelijkse nieuwsbrief naar al onze vrijwilligers met interessant 

nieuws over S-Plus of wetgeving m.b.t. vrijwilligersbeleid.  

De website van S-Plus werd helemaal vernieuwd. Naast belangrijke inhoudelijke aanpassingen die later 

worden toegelicht, is de website responsive gemaakt.  

S-Plus heeft evaluaties van haar communicatiemiddelen gesystematiseerd. Er werd bepaald welk kanaal 

wanneer wordt geëvalueerd en hoe we met de resultaten aan de slag gaan. Op deze manier kunnen we 

de inhoud van de kanalen beter op elkaar afstemmen. De resultaten van de evaluaties worden 

besproken in de nieuwe werkgroep communicatie met vrijwilligers.  

In de volgende punten verduidelijken we ons communicatiebeleid per communicatiekanaal. 

 

2. Website 

 

De website is het centraal verzamelpunt van al onze informatie. Vanuit alle andere 

communicatiekanalen (S-Plus Mag, nieuwsbrief en Facebook) wordt verwezen naar de website.  

De visitatiecommissie drong erop aan om snel werk te maken van een website die actueel is.  

 S-Plus heeft een nieuwe website sinds 1 april 2019, zie www.s-plusvzw.be. We zetten in op 

gebruiksvriendelijkheid en zorgen dat de onderwerpen waar bezoekers het meest naar surfen, een 

prominente plaats krijgen op de homepagina. Hiervoor baseren we ons op cijfers uit Google Datastudio 

en op een bevraging bij onze leden en vrijwilligers. De bevraging werd afgenomen op de 

Nieuwjaarsconcerten in januari 2018. Hieruit blijkt dat mensen vooral op zoek zijn naar activiteiten en 

informatie met betrekking tot de groepen in hun buurt. Daarom plaatsen we de onderdelen 

‘activiteiten’ en ‘in je buurt’ op de homepagina.  

Aan het uitwerken van de nieuwe website gingen tal van vergaderingen vooraf, zowel met de 

informaticamedewerkers als met de regionale medewerkers en vrijwilligers. Begin mei kregen  

medewerkers uit de regio’s een opleiding in het plaatsen van activiteiten en reizen op de website. 

De nieuwe website heeft 3 belangrijke vernieuwingen.  

Ten eerste moet er geen regio meer gekozen worden als je de website opent. Uit de cijfers van Google 

Datastudio bleek immers dat 40% van de bezoekers afhaakt wanneer ze een regio moeten kiezen. De 

regiokeuze wordt vervangen door een filter bij activiteiten. Zo vinden bezoekers toch gemakkelijk de 

mailto:zeghetons@s-plusvzw.be
http://www.s-plusvzw.be/
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activiteiten georganiseerd door hun regionaal secretariaat terug. Activiteiten van groepen zijn terug te 

vinden onder ‘in je buurt’, waar je kan zoeken op gemeente of postcode. Hier vind je meteen ook de 

contactgegevens van de groepen terug.  

Door het wegvallen van de regiokeuze willen we de eenheid van S-Plus extra in de verf zetten. Voordien 

werden thema’s wel in de gehele werking doorgetrokken maar dikwijls regionaal op een andere manier 

ingevuld. Zo zijn alleenstaanden/‘singles’ een belangrijke doelgroep voor S-Plus, waar in elke regio aan 

gewerkt wordt.  Centrale thema’s hebben een overkoepelende naam en zullen zo gepromoot worden in 

de hele werking: 1 naam met 1 uitstraling. 

Ten tweede werken we met blogpagina’s. Hiermee speelt S-Plus in op een heersende trend om thema’s 

op een meer verhalende manier te brengen (content marketing). We willen hiervoor ook graag 

vrijwilligers inschakelen. Zij bloggen vanuit hun taak als vrijwilliger en vertellen over hun ervaringen (bv. 

artikel van Bertin Sanders over de reis naar Catalonië). S-Plus wil bovendien meer inzetten op Facebook. 

Deze verhalende artikels zijn ideaal om via Facebook onze boodschap te verspreiden.  

Ten derde is de website responsive gemaakt. Een in deze tijd logische en noodzakelijke aanpassing, die 

het mogelijk maakt onze website op een gemakkelijke manier te raadplegen op smartphone.  

2.1 Doelstellingen 

S-Plus liet haar externe communicatie analyseren door het communicatiebureau Gicom. Zij stelden aan 

de hand van een ecosysteem voor hoe de communicatie van S-Plus er in de 21ste eeuw kan uitzien. We 

volgen Gicom en maken van onze website het uithangbord van S-Plus. Via de website willen we S-Plus 

bekend maken bij het grote publiek. De website is het centrum van onze externe communicatie. Alle 

informatie wordt hier gebundeld. (zie bijlage 5.1 Resultaten Gicom). 

Bijlage 5.1 Rapport 

Gicom.doc.docx
 

2.2 Resultaten 

De website wordt opgevolgd via Google Datastudio. Hieruit genereren we een rapport dat ons cijfers 

over de website bezorgt. Zo verkrijgen we info over het aantal pagina’s dat wordt bezocht, de meest en 

minst bezochte pagina’s, de bezoekers (aantal en terugkerende versus nieuwe bezoekers, geslacht, 

leeftijd, met welk apparaat ze de website bezoeken (computer, tablet of smartphone) en welke 

onderwerpen via de zoekfunctie worden gezocht.   

Als de nieuwe website 6 maanden online staat, kunnen we volgende cijfers voorleggen: 

De website heeft 30.893 unieke bezoekers (gemiddeld 5149 per maand). Samen bezochten zij 65.952 

pagina’s. Per sessie bezochten ze 2,69 pagina en bleven ze gemiddeld 3 minuten en 13 seconden op de 

website. 69,5 % van de bezoekers zijn nieuwe bezoekers. Ze bezoeken de website vooral vanuit een 

vaste computer of laptop (56,3 %). 27,1 % van de bezoekers bezoekt de website op een smartphone, 

16,6 % doet dit via een tablet. De S-Pluswebsite wordt vooral bezocht door vrouwen (62,7 %). Meer dan 

de helft van de bezoekers is ouder dan 55 (23,7 % tussen 55-64 en 28,8 % is ouder dan 65).  

Ze bezoeken de website via een link in een nieuwsbrief (35,4 %), via een zoekmachine zoals Google (33,6 
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%), 19,2 % typt de naam zelf in op internet. Overige bezoekers komen via sociale media (Facebook) of 

via links op andere websites. Google Data Studio leert ons welke rubrieken en pagina’s het meeste en 

minste bezoekers halen. Voor de eerste 6 maanden dat de website online is, zijn dit onze toppers: 

 Reizen (5382 bezoekers) 

 Activiteiten (5195 bezoekers) 

 In je buurt (2811) 

 Ledenvoordelen (2373) 

 Info en advies (pensioenen/zorg) (1170).  

Belangrijke opmerking hierbij is dat dit de bezoekers zijn die op onze overzichtspagina’s kwamen. 

Sommige bezoekers komen via Google, een link in een nieuwsbrief of op Facebook onmiddellijk op een 

onderliggende pagina terecht. Zo haalt de pagina ‘Op welke dag wordt je pensioen uitbetaald’ 3184 

bezoekers, wat heel wat meer is dan de overzichtspagina ‘Info en advies’ waaronder het artikel valt. 

Op 1 oktober, als de nieuwe website een half jaar online staat, zien we dat ons bezoekersaantal met 51 

% gestegen is t.o.v. vorig jaar. 21 % van de bekeken pagina’s gaan over reizen, 20 % gaan over 

activiteiten, 16 % bekeek de pagina ‘groepsaankoop elektrische fiets of e-bike voor S-Plusleden’ en 6 % 

gaat over advies.  

Google Datastudio geeft ons ook een overzicht van de onderwerpen die bezoekers op onze website 

zochten maar niet vonden. Dat leert ons rond welke onderwerpen we zeker artikels moeten voorzien.  

Als we naar het globale overzicht kijken, zien we een piek in de bezoekersaantallen in de maanden dat 

de nieuwsbrief is verzonden: 

 Op 3 mei hebben we 608 bezoekers, waarvan 476 vanuit de nieuwsbrief. 

 Op 3 juli hebben we 1152 bezoekers, waarvan 974 vanuit de nieuwsbrief.  

 Op 10 september hebben we 635 bezoekers, waarvan 391 vanuit de nieuwsbrief. 

Het aantal bezoeken van de pagina’s vermeld in de nieuwsbrief, krijgt een boost.  

2.3 Interne evaluatie en opvolging 
We plannen een eerste grote evaluatie en bespreken het rapport en de cijfers van de eerste 6 maanden 

van de nieuwe website op de coördinatievergadering begin december 2019 op basis van de gegevens in 

Google Datastudio en passen de website aan indien nodig. Nadien wordt een zesmaandelijks rapport uit 

Google Datastudio voorgesteld op de werkgroep communicatie. We bespreken de resultaten en kijken 

wat de impact is van bepaalde artikels op de website (vb.: zorgen artikels over activiteiten voor meer 

inschrijvingen?). We passen de website aan aan de hand van de resultaten van het rapport. De inhoud 

van de website is een vast agendapunt op de maandelijkse stafvergaderingen. Google Datastudio wordt 

permanent opgevolgd door de stafmedewerker digitale communicatie. Zij geeft de grote lijnen van 

tussentijdse rapporten weer op de vergaderingen. We passen de website aan indien nodig. 

(zie bijlage 5.2 Google Data Studio Rapport 1 april – 30 september 2019) 
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Bijlage 5.2 Google 

Data Studio Rapport 1 april-30 september 2019.doc
 

 

3. S-Plus Mag 

 

S-Plus Mag is ons ledenmagazine. Het verschijnt 4 keer per jaar (januari, april, juli, oktober) op een 

oplage van ongeveer 28.000 exemplaren. Het blad bestaat uit een algemeen gedeelte en een regionale 

katern. Zo hebben Limburg en Oost-Vlaanderen elk 1 regionaal katern, West-Vlaanderen heeft 2 

regionale katernen en Antwerpen heeft 3 regionale katernen. In deze regionale katernen zijn de 

activiteiten van de groepen opgenomen.  

In 2018 werd ons magazine volledig gerestyled. Er werd gekozen voor een nieuwe vorm met een 

nieuwe opmaker en drukker, alsook voor een nieuwe naam: S-Plus Mag.  

3.1 Doelstellingen 

Met S-Plus Mag doen we aan ledenbinding. We zorgen ervoor dat alle leden, ook mensen die enkel 

deelnemen aan bovenlokale activiteiten, op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt binnen S-Plus. 

In het blad brengen we inhoudelijke thema’s uit de werking naar voor. We gaan ook ruimer dan dat 

met artikels rond thema’s die leven bij senioren rond gezondheid, maatschappij of interesses aan de 

hand van interviews met experts of getuigenissen. S-Plus Mag is een belangrijk infokanaal voor 

veranderingen in wetgeving die senioren aanbelangen, zoals rond pensioenen. 

Uiteraard zetten we hier ook onze activiteiten in de kijker. Het regionaal katern licht de regionale 

activiteiten toe of geeft een overzicht van de activiteiten van de groepen in een bepaalde regio.   

3.2 Acties  
We vroegen de feedback van onze lezers via een enquête die we verspreiden onder de bezoekers van 

onze Nieuwjaarsconcerten in januari 2017. We kregen 1961 ingevulde enquêtes terug. We peilden naar 

wat de lezers vonden van de inhoud van het blad (welke rubrieken worden gelezen, welke onderwerpen 

moeten we meer of minder behandelen) en de opmaak (de lengte van de artikels, de grootte van het 

lettertype en de voorpagina). Omdat een digitaal ledenmagazine een optie is, peilden we naar hun 

internetgebruik. Beschikken ze over internet of een smartphone? Zouden ze het ledenblad wel of niet 

lezen via internet? De antwoorden op de enquête hielpen ons bij de restyling van het ledenblad.  

(zie bijlage 5.3 Bevraging S-Plus Mag) 

Bijlage 5.3 

Bevraging S-Plus Mag.xlsx
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3.3 Resultaten 

Uit de enquête in 2017 bleek dat 47 % van de leden het blad volledig leest. Lezers geven aan vooral het 

gezondheidsartikel (40 %) en de rubriek pensioenen (35 %) volledig te lezen. Het gezondheidsartikel gaat 

over een thema dat senioren aanbelangt. We proberen hier ook preventief te werken, zodat onze leden 

aandacht hebben voor mogelijke gezondheidsproblemen voor ze er werkelijk mee worden 

geconfronteerd.  S-Plus Mag besteedt veel aandacht aan het laagdrempelig brengen van onderwerpen. 

Dat doen we ook voor het pensioenartikel. Moeilijke materie wordt aan de hand van voorbeelden op 

een laagdrempelige manier uitgelegd. Ook de regionale katern, met een overzicht van activiteiten in de 

buurt wordt vaak gelezen (28%). De vragen met betrekking tot de lay-out haalden allemaal een positief 

resultaat. We besluiten hieruit dat de onderwerpen van onze artikels de plussers aanspreken, maar dat 

we de vinger aan de pols moeten houden en proberen in te spelen op algemene actuele thema’s (vb. 

klimaat) en evoluties (vb. digitalisering) in de maatschappij.  

Omdat uit de bevraging bleek dat een beduidend aantal mensen nog niet beschikt over internet (41%) of 

een smartphone (66%) en 60% ook aangeeft het ledenmagazine niet digitaal te willen lezen, wordt er 

beslist om voorlopig geen digitaal magazine aan te bieden. Omdat digitalisering wel een belangrijk deel 

is van de huidige maatschappij, en nog aan belang zal winnen, letten we er wel op om meer door te 

verwijzen vanuit het blad naar de website. In de toekomst meten we de resultaten hiervan via het 

rapport in Google Datastudio. We bekijken dan of de pagina’s vermeld in S-Plus Mag bij het verschijnen 

van het blad meer bezoekers tellen. Zo zetten we onze nieuwe website extra in de verf en stimuleren we 

onze leden om digitaal mee te zijn. Ook de nieuwe rubriek ’S-Plus app’, waar we een populaire app 

(Instagram, Youtube, …) toelichten, wordt om die reden in het leven geroepen.  

We gebruiken S-Plus Mag ook om terug te koppelen naar de leden. Zo werd er in 2018 een algemene 

tevredenheidsmeting gehouden bij de leden. De resultaten hiervan verschenen in april 2019 in het 

ledenblad.  

3.4 Interne evaluatie en opvolging 

S-Plus Mag is een vast agendapunt op de maandelijkse stafvergaderingen. We bespreken er de inhoud, 

maar ook het resultaat van bepaalde artikels (vb. zien we een stijging in de inschrijvingen voor een 

activiteit, zien we activiteit op Facebook nadat er in een artikel naar onze Facebookpagina werd 

verwezen, zien we een stijging van de bezoekers op de website als er naar onze website wordt 

verwezen?).  

Concreet voorbeeld: in het oktobernummer van S-Plus Mag promoten we het nieuwe reisaanbod van S-

Plus. De eerste twee weken van oktober bezoeken 429 bezoekers de reizenpagina op de website van S-

Plus.   

De communicatiekanalen worden zesmaandelijks uitgebreid besproken op de werkgroep communicatie. 

Hier wordt o.m. gekeken of de inschrijvingen op de regionale activiteiten stijgen naar aanleiding van S-

Plus Mag.  
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4. Nieuwsbrief 

 

S-Plus verstuurt tweemaandelijks een digitale nieuwsbrief (oneven maanden). De nieuwsbrief gaat naar 

8912 personen, zowel leden als niet-leden. De nieuwsbrief zet de grote activiteiten, campagnes, reizen, 

publicaties van S-Plus in de kijker. Je kan inschrijven via de website.  

4.1 Doelstellingen  

De nieuwsbrief werkt vooral ondersteunend voor de website. We zetten bepaalde activiteiten, 

voordelen of inhoudelijke artikels extra in de kijker en krijgen op deze manier ook extra bezoekers op 

onze website. 

4.2 Resultaten 

De nieuwsbrief geeft een boost aan de bezoekersaantallen op de website. In januari bezoeken 1017 

mensen onze website vanuit de nieuwsbrief, in maart zijn er dat 1568. De nieuwsbrief van mei lokt tot 

1093 bezoekers naar de website, in juli krijgen we 1897 bezoekers dankzij de nieuwsbrief.  Uit het 

rapport van Google Datastudio blijkt dat de meeste bezoekers de website bezoeken dankzij de 

nieuwsbrief: tussen 1 april en 1 oktober komen 35,4 % van de bezoekers van de website via een link in 

de nieuwsbrief. 

Ook de dagen waarop de nieuwsbrief verzonden wordt, zijn piekdagen op onze website. (zie eerder) 

4.3 Interne evaluatie en opvolging 

De nieuwsbrief wordt geëvalueerd op basis van het rapport in Google Datastudio. Dit rapport vertelt ons 

hoeveel mensen de nieuwsbrief ontvangen en welke artikels zij lezen. Op de stafvergadering wordt 

besproken welke onderwerpen in de nieuwsbrief aan bod komen. We kiezen voor onderwerpen die we 

extra in de kijker willen zetten of activiteiten die een boost nodig hebben. Na verzending van de 

nieuwsbrief volgen we de bezoekersaantallen op de website op de pagina’s gelinkt aan de onderwerpen 

in de nieuwsbrief op. Alsook zien we de inschrijvingen op activiteiten die in de nieuwsbrief vermeld 

waren, stijgen.  

Vanaf 2020 worden de communicatiekanalen zesmaandelijks uitgebreid besproken op de nieuwe 

werkgroep communicatie. In het rapport van Google Datastudio (zie bijlage 5.2) komt ook de 

nieuwsbrief aan bod. We bekijken welke pagina’s door de nieuwsbrief een extra boost kregen. 

Bijlage 5.2 Google 

Data Studio Rapport 1 april-30 september 2019.doc
 

5. Facebook 

 

S-Plus heeft sinds begin 2017 een Facebookpagina. We brengen hier activiteiten en campagnes onder de 

aandacht en linken ze aan onze website. Maar ook posten we items uit de actualiteit die senioren 

aanbelangen. We hebben al meer dan 500 volgers en zien dit aantal nog wekelijks groeien. Facebook is 

ook een ideaal middel om rechtstreeks met senioren te communiceren. Het is een laagdrempelige 
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manier om vragen aan S-Plus te stellen, en kennis te maken met onze werking. Als we foto’s posten van 

afgelopen reizen of activiteiten krijgen we daar steevast warme reacties op. Dat straalt een positieve 

boodschap uit naar geïnteresseerde senioren. 

5.1 Doelstellingen  
Facebook laat ons toe om kort op de bal te spelen. We delen en geven onze mening over actuele items 

die interessant zijn voor senioren. We zetten onze activiteiten extra in de kijker.  

Daarenboven proberen we via Facebook het groepsgevoel tussen de leden te versterken door foto’s te 

delen van het achter-de-schermen-gebeuren op activiteiten.  

Last but not least vindt S-Plus het belangrijk dat senioren digitaal mee zijn. Onze Facebookpagina 

stimuleert hen om zelf ook digitaal vaardig(er) te worden. Zowel landelijk als regionaal wordt ingezet op 

het gebruik van Facebook en worden opleidingen voorzien. We zien dat ook groepen starten met 

Facebook en een eigen pagina aanmaken.  

5.2 Resultaten 

De resultaten van Facebook worden opgevolgd via de statistieken van Facebook zelf. We zien ook 

resultaten op onze website wanneer posts op Facebook gelinkt zijn aan de website.  

5.3 Interne evaluatie en opvolging 

De Facebookpagina wordt maandelijks op de staf besproken. We bekijken via de statistieken van 

Facebook welke posts succesvol waren. We kijken of we een weerslag zien van dit succes in de 

bezoekers van de website (indien gelinkt aan een pagina), of in de inschrijvingen van een activiteit. We 

bezorgen iedereen die een post leuk vindt maar onze pagina nog niet volgt, een uitnodiging hiervoor.  

De communicatiekanalen worden zesmaandelijks uitgebreid besproken op de werkgroep communicatie. 

We bekijken hier het succes van de regionale posts, en of hun activiteiten hierdoor meer inschrijvingen 

kenden.  

6. Regionale jaarbrochures 

 

De verschillende regio’s maken hun jaarprogramma bekend door een jaarbrochure te verspreiden onder 

de leden. De brochure biedt een overzicht van alle activiteiten, reizen en vormingen die vanuit het 

landelijk en regionaal secretariaat worden georganiseerd. 

6.1 Doelstellingen 

De regio’s willen aan de hand van de jaarbrochure het aanbod op een aantrekkelijke manier bekend 

maken bij de leden. Dit leidt telkens tot veel inschrijvingen.  

Daarnaast is de jaarbrochure een belangrijk promokanaal naar niet-leden. De brochure wordt 

meegestuurd met de jaarlijkse ledenwervingsactie.  
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6.2 Resultaten 

In de brochure staat vermeld vanaf wanneer er ingeschreven kan worden. Het succes van de brochure 

blijkt uit het feit dat de inschrijvingen van verschillende activiteiten een boost krijgen na de verspreiding 

van de brochure.  

6.3 Interne evaluatie en opvolging 

De evaluatie gebeurt jaarlijks, naar aanleiding van de samenstelling van de nieuwe brochure. 

 

7. Brochures en folders 

 

Landelijk worden er folders gemaakt voor nieuwe ledenvoordelen (vb. fietsbijstand) of centrale 

activiteiten (vb. themadag ‘Zin in geluk’). Er worden brochures gemaakt in kader van leerpakketten (vb. 

‘Een b(r)oek vol goesting) en memoranda in kader van verkiezingen.  

Regionaal worden er flyers gemaakt ter promotie van activiteiten.  

7.1 Doelstellingen 

Met folders willen we ervoor zorgen dat activiteiten extra onder de aandacht komen. Je kan ze zien als 

papieren tegenhanger van de digitale nieuwsbrief. Papieren folders zijn nog steeds van belang bij onze 

doelgroep omdat uit een eigen bevraging bij de deelnemers van het nieuwjaarsconcert blijkt dat 41% 

nog steeds geen toegang heeft tot het internet. 

De folders worden verspreid op activiteiten, via groepen of verstuurd met de post. Niet-leden zien ze in 

wachtkamers van huisartsen, bibliotheken, lokale ouderenadviesraden, dienstencentra. 

Brochures worden gebruikt om de standpunten te bundelen bij verkiezingen en te verspreiden onder de 

leden en niet-leden. Na een themadag krijgen de deelnemers een brochure mee die de informatie van 

de dag bundelt.  

7.2 Resultaten 

Folders zorgen ervoor dat de activiteiten beter gekend zijn bij de leden en niet-leden. We willen de 

inschrijvingen van activiteiten zo een extra boost geven. Ook werken we aan onze naambekendheid. 

Met een memorandum wil S-Plus haar standpunten verspreiden onder leden en niet-leden. We 

ondersteunen beleidsvrijwilligers en lichten het memorandum toe op de regionale participatieraden.  

7.3 Interne evaluatie en opvolging 

Er wordt per activiteit bepaald of er een extra promoflyer nodig is of niet. Dit gebeurt landelijk op 

stafvergaderingen en regionaal door de educatieve medewerkers. S-Plus werkt met een sjabloon voor 

het aanmaken van folders en flyers, om haar eenheid te benadrukken en naamsbekendheid te 

vergroten. De resultaten worden landelijk of regionaal opgevolgd en geëvalueerd. We evalueren of de 

flyers leiden tot extra inschrijvingen.  
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8. Interne communicatie 

 

Het belangrijkste interne communicatiekanaal zijn de vrijwilligersparticipatieraden. In deze vergadering 

is elke groep vertegenwoordigd. De vergaderingen worden regionaal georganiseerd. Enerzijds wordt er 

vanuit de regio nieuws doorgegeven aan de groepen: over activiteiten, over nieuwe vormingen die ze 

aan de groepen aanbieden of over veranderingen in de wetgeving, sociale acties. Anderzijds kunnen de 

groepen hier hun vragen en bekommernissen kwijt. Het is een ontmoetingsplaats voor bestuurs- en 

taakvrijwilligers van verschillende groepen uit dezelfde regio. Er zijn op deze vergaderingen eveneens 

medewerkers van het landelijk secretariaat. Op deze manier komen de projecten of acties van het 

landelijk secretariaat makkelijker tot in de groepen. Dit is ook een overlegplatform waar info gegeven 

wordt en input verkregen wordt rond maatschappelijke thema’s, standpunten, memoranda, enz. De 

vrijwilligers  ervaren dit als een meerwaarde: zij hebben een direct aanspreekpunt in het landelijk 

secretariaat van S-Plus en kunnen hier terecht met vragen. Ook voor het landelijk secretariaat is het 

boeiend en nuttig om rechtstreeks met de groepen in contact te komen. 

 

Tijdens het najaar van 2019 wordt het e-mailadres zeghetons@s-plusvzw.be aangemaakt. De promotie 

hiervoor start in oktober 2019 via S-Plus Mag. Via dit e-mailadres kan iedereen ons ideeën, suggesties, 

good practices, opmerkingen … doorgeven.  

Vanaf 2020 verzamelen we alle nuttige info voor vrijwilligers in een nieuwsbrief die vier keer per jaar zal 

verstuurd worden naar alle vrijwilligers. De timing is dezelfde van S-Plus Mag (januari / april / juli / 

oktober). 

8.1 Resultaten 

Op de vrijwilligersparticipatieraden worden nieuwe leerpakketten ter inspiratie voorgesteld. Maar ook 

nieuwe voordelen, de fietsbijstandsverzekering, input gegeven voor de memoranda voor de 

verkiezingen, de vorming ‘mediatraining’ … Er werd input gevraagd rond het standpunt m.b.t. de 

onderhoudsplicht.  

8.2 Interne evaluatie en opvolging 
S-Plus heeft in 2015 en 2018 tevredenheidsmetingen bij vrijwilligers gehouden, waar enkele vragen 

betrekking hadden op de doorstroming van informatie. Als we de resultaten van deze vragen bekijken, 

zien we tussen 2015 en 2018 een stijging op de volgende stellingen: 

 Als ik iets moet vragen, weet ik bij wie ik terecht kan 

 Ik krijg voldoende ondersteuning als ik bij een taak moeilijkheden ondervind 

 Ik krijg voldoende feedback 

 S-Plus informeert mij voldoende over activiteiten 

Er zijn ook nog werkpunten: 

 Landelijke informatienota uitbreiden naar een centrale onthaalmap 

 meer ervaringsuitwisselingen tussen bestuursvrijwilligers van verschillende groepen organiseren 
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We volgen dit verder op tijdens staf- en coördinatievergaderingen. De medewerkers die aanwezig zijn 

op de vrijwilligersparticipatieradenraden brengen hierover verslag uit.  

In 2020 koppelen we de resultaten van de tevredenheidsmeting van de leden terug via S-Plus Mag, de 

nieuwsbrief en de website. In 2023 communiceren we over de resultaten van de tevredenheidsmeting 

bij de vrijwilligers en de leden via S-Plus Mag, de nieuwsbrief en de website.  

We evalueren na één jaar het succes van het e-mailadres ‘zeghetons@s-plusvzw.be’. Ook de nieuwsbrief 

voor vrijwilligers wordt einde 2020, na één jaar, geëvalueerd.  

 

9. Evaluatie communicatiekanalen 

       9.1 Werkgroep communicatie 
Om de evaluatie van de communicatiemiddelen op een systematische manier te laten verlopen, roepen 

we een werkgroep communicatie in het leven. Hierin zitten de landelijke medewerkers communicatie, 

regionale medewerkers en vrijwilligers. De werkgroep start in 2020 en komt 2 keer per jaar samen.  

Tijdens deze werkgroep evalueren we onze interne en externe communicatiekanalen: 

 Voor de evaluatie van de website werken we met een rapport uit Google Datastudio. Maar ook 

luisteren we naar de feedback en input van onze vrijwilligers. We bekijken wat er aangepast 

moet worden en wat er nog ontbreekt op de website. 

 Voor de evaluatie van de Facebookpagina bekijken we het rapport in Facebook. We lijsten 

ideeën voor posts op en bekijken of posts impact hadden op bv. de bezoekersaantallen van onze 

website. 

 We bespreken de inhoud van S-Plus Mag en evalueren de impact van de artikels in het laatste 

nummer. We geven speciale aandacht aan de regionale katernen. Er worden ideeën 

uitgewisseld tussen de verschillende regio’s, maar ook wordt er gekeken naar de e-mails die we 

krijgen via zeghetons@s-plusvzw.be.  

 We bekijken of er activiteiten zijn waar er folders, flyers of brochures voor gemaakt kunnen 

worden en wat de impact is van eerder gemaakte folders en flyers (leiden ze tot meer 

inschrijvingen bij leden en ook bij niet-leden) 

 We bekijken of er vraag is vanuit de vrijwilligersparticipatieraden om bepaalde onderwerpen toe 

te lichten of dat het landelijk secretariaat onderwerpen heeft die ze wil komen voorstellen.  

 We bekijken wat de impact is van de communicatiekanalen op onze werking, bv. de inschrijving 

op activiteiten of de respons op een bepaalde campagne. Als er activiteiten zijn waarvan de 

inschrijvingen niet vlot lopen, bekijken we via welk kanaal we de deelnemersaantallen nog een 

extra stimulans kunnen geven.  

 We evalueren de nieuwe kanalen: zeghetons@s-plusvzw.be en de nieuwsbrief voor vrijwilligers.  

 We bespreken landelijke, regionale en lokale persacties en het resultaat ervan. 

De resultaten van deze werkgroep communicatie worden teruggekoppeld naar de stafvergaderingen, de 

regionale teamvergaderingen, de vrijwilligersparticipatieraden en de coördinatievergaderingen. Tegelijk 

geven deze vergaderingen ook input aan de werkgroep communicatie. 
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9.2 Tweejaarlijkse bevraging van de gebruikers  

We plannen een tweejaarlijkse bevraging van de lezers van S-Plus Mag over het tijdschrift. Deze 

bevraging wordt uitgebreid met vragen over de website, nieuwsbrief en Facebook. Start: 2020 

 

9.3 Evaluatie van de interne communicatie  

Dit is een onderdeel van de tevredenheidsmeting van de vrijwilligers die driejaarlijks plaatsvindt.  

Waar staan we in het proces van de communicatie met de leden? 

Ondernomen acties 

 2018-2019 
- Meerdere overlegmomenten tussen de IT, het landelijk secretariaat, de regionale 

medewerkers en vrijwilligers. 
- Opleiding Socius ‘Communicatiebeleid- en strategie’ op 6 mei 2019 
- Organiseren vormingsmoment m.b.t. publiceren op de website voor de regionale 

medewerkers 
- Lancering nieuwe website op 1 april 2019 
- Eerste grote evaluatie website in december 2019 
- Oprichting zeghetons@s-plusvzw.be  

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Oprichting werkgroep communicatie met vrijwilligers + evaluatie 

communicatiekanalen 
- Nieuwe nieuwsbrief vrijwilligers 
- Tweejaarlijkse bevraging gebruikers communicatiekanalen 

 
 

Bevraging 
lezers januari

Analyse resultaten 
voorjaar

Eventuele 
aanpassingen 

najaar
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Beoordelingselement 6: Het ontwikkelen van acties en activiteiten met een 

landelijk karakter.  
 

Verbetersuggestie: De commissie moedigt de organisatie aan om het belang van activiteiten met een 

landelijk karakter beter te expliciteren en beter te communiceren over vernieuwende projecten met een 

landelijk karakter. 

 

Verbetersuggestie: De commissie moedigt de organisatie aan om landelijke activiteiten te ontwikkelen die 

de openheid van de lokale groepen stimuleren, zodat nieuwe leden makkelijker toegang krijgen tot de 

groep. 

 

1. Landelijke activiteiten 
S-Plus heeft altijd veel belang gehecht aan het organiseren van landelijke activiteiten. Deze dienen niet 

enkel om een eenvormige aansturing te benadrukken, maar ook voor de uitstraling van de organisatie 

en de verwezenlijking van onze missie tot op lokaal niveau.  

De aanpassing van onze structuur zal er nog meer voor zorgen dat er een duidelijke landelijke aansturing 

is. De meerwaarde zal te vinden zijn tot op lokaal niveau, waar de lokale groepen aan de slag kunnen 

met de thema’s die we landelijk aangeven. Toch willen we ook benadrukken dat we belang hechten aan 

lokale en regionale experimenteerruimte. Ook het belang van co-creatie is hier zeker niet te vergeten. 

Vanuit de vrijwilligers, die het dichtste staan bij de buurt en wat er leeft bij de doelgroep, komen er vaak 

projecten die nadien landelijk worden uitgewerkt om te laten doorstromen naar de rest van Vlaanderen 

en Brussel. 

Een grote activiteit zoals de jaarlijkse nieuwjaarsconcerten, zorgt voor een samenhorigheidsgevoel 

onder de leden. Deze activiteit is een uitgelezen kans voor de binding die hier gecreëerd wordt tussen S-

Plus en haar leden. Niet enkel voor de binding, maar ook voor de uitstraling is het van onschatbare 

waarde dat er op zo’n korte tijd zoveel mensen bij elkaar gebracht worden. Net omdat er zoveel mensen 

bereikt worden, is dat voor S-Plus een uitgelezen kans om op een laagdrempelige manier onze missie te 

verwezenlijken en het centrale gezondheidsthema voor te stellen. In 2018 namen we de aftrap met het 

thema gezonde voeding en in 2019 introduceerden we het thema geestelijke gezondheid. 

De projecten die landelijk ontwikkeld worden, zijn de ideale manier om gezondheidsthema’s te laten 

doorstromen tot op lokaal vlak. Landelijk ontwikkelen we leerpakketten die in de groepen gebruikt 

worden. Deze kunnen variëren van klassieke voordracht tot spelvorm of workshop. Vanaf 2021 zal dit 

nog meer aan belang winnen in het kader van onze nieuwe missie. Gezondheidsthema’s en 

toegankelijke gezondheidszorg stimuleren tot op lokaal niveau. 

Hiervan zijn de voelschorten een geslaagd voorbeeld. Met de voelschorten wilden we landelijk een 

moeilijk thema als dementie laagdrempelig maken voor de mensen. We ontwikkelden een ‘leerboek’ of 

doe-het-zelf-map voor de groepen. Op deze manier konden ze makkelijk aan de slag om zelf 

voelschorten te maken. In de losse sfeer van de workshop wordt er makkelijk gepraat over een moeilijk 
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thema. Het succesverhaal van dit project zit hem niet enkel in het bespreekbaar maken van een moeilijk 

thema, maar ook in het openstellen van de groepen naar nieuwe samenwerkingen (woonzorgcentra en 

dienstencentra) en nieuwe doelgroepen (mensen met dementie). Ook het levensloopspel (18-81) is een 

voorbeeld van op een laagdrempelige manier thema’s bespreekbaar te maken en generaties te 

verbinden. 

Voelschorten: ouderen helpen ouderen met dementie - YouTube 

2. Beter communiceren en de openheid van de groepen stimuleren 

We nemen de verbetersuggestie van de commissie zeker ter harte om trots te zijn op de projecten die 

we doen, en om deze zichtbaarder te maken in onze communicatiekanalen. Full Buddy werd 

ondertussen beschreven op de website, en ook andere projecten en activiteiten zullen een plaats 

krijgen.  

Activiteiten die de openheid van de lokale groepen moeten stimuleren zijn in volle uitvoering door 

middel van een aantal projecten die hun uitrol hebben gekregen tot in de groepen.  

We hebben meteen werk gemaakt van coaching van de educatieve medewerkers om de groepen te 

kunnen begeleiden in het werken aan een open karakter. Want we vinden het bij S-Plus echt belangrijk 

om de drempel zo laag mogelijk te maken zodat iedereen zich welkom voelt. 

De verbetersuggesties in dit beoordelingselement zijn tevens onder enkele andere beoordelings-

elementen terug te vinden. Zowel bij begeleiding van de groepen, communicatie, vrijwilligersbeleid als 

de verbreding van de participatie zal er gewerkt worden aan de zichtbaarheid van landelijk ontwikkelde 

acties en activiteiten en de openheid van de lokale groepen. Hieronder worden de belangrijkste nog 

eens opgesomd: 

2.1 Betere communicatie over vernieuwende projecten met landelijk karakter: 

- Vernieuwende projecten met landelijk karakter zijn beter zichtbaar op de website van S-Plus 

- De tussenstap met provincie-keuze is afgeschaft. Hierdoor krijgt een buitenstaander of een 

potentieel lid minder drempels en worden het aantal kliks tot een minimum herleid. 

- Een landelijke stafmedewerker gaat met communicatie over landelijke projecten tot op 

regionaal niveau om de vrijwilligers te informeren over de landelijke thema’s en activiteiten.  

2.2 Landelijk activiteiten (en acties) om de openheid van de groepen te stimuleren: 

- Landelijk georganiseerd traject met coach voor de groepsbegeleiders om openheid te brengen 

bij de lokale groepen. Deze wordt voortgezet met intervisies vanaf 2020.  

- Communicatie rond niet-ledenbeleid tot op groepsniveau 

- De educatieve medewerkers zullen de groepen begeleiden waar nodig in de openheid van hun 

karakter, door middel van gerichte oefeningen en coaching. Bruggen slaan naar andere 

gemeenschappen of doelgroepen mag niet enkel functioneel gebeuren, maar moet echt deel 

zijn van de werking. Groepen moeten doelgericht relaties aangaan met de omgeving. 

- Diversiteit binnen het vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd, om ook hier een open karakter van 

de organisatie te verkrijgen. Er worden zowel jonge als oudere senioren, ongeacht hun geslacht, 

seksuele geaardheid, culturele achtergrond of lichamelijke of geestelijke beperking bij 

aangesproken. 

https://www.youtube.com/watch?v=gajNwI2IkSg
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- Activiteiten voor de groepen om open te staan voor nieuwe leden: voelschorten maken voor 

mensen met dementie, mantelzorgcafés, opendeurdagen groepen, gratis infosessies rond 

gezondheid, … 

Waar staan we in het proces van het ontwikkelen van acties en activiteiten met een 
landelijk karakter? 
Ondernomen acties 

 2019 
- Om het open karakter van de groepen te optimaliseren boden we landelijk een 

traject aan van 5 vormingsdagen voor de educatieve medewerkers (21.02, 

01.04, 03.06, 23.09 en 04.11.2019) 

- Projecten meer zichtbaar op de website 

- Meer aandacht voor landelijke activiteiten en acties op de agenda van de 

participatieraden 

- Integrale visienota over groepen en groepsbegeleiding 

- Integrale visie rond niet-ledenbeleid tot op groepsniveau 

- Vorming 6/5 bij Socius: Communicatiebeleid- en strategie 

 
Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Intervisies met regio’s in ontwikkeling en uitwerking groepsvernieuwing vanaf 

2020 

- Nieuwsbrief vrijwilligers  

- Landelijk thema niet- terugbetaling therapie bij 65+ (2020) en een nieuw 

centraal gezondheidsthema rond geestelijke gezondheid (2021) 

 

Beoordelingselement 7: Het ontwikkelen van vernieuwende en bijzondere 

activiteiten  
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om een innovatiestrategie te ontwikkelen 

die gebaseerd is op een visie over de positie van S-Plus als sociaal-culturele organisatie in de 21e eeuw en 

haar maatschappelijke rol en relevantie. 

 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan een strategie te ontwikkelen om de 

resultaten van innoverende activiteiten te borgen, zodat ze kunnen worden verduurzaamd in de werking 

van de organisatie. 

 

Aanbeveling 3: De visitatiecommissie beveelt de organisatie aan om transparantie te scheppen over de 

rol van S-Plus in het ontwikkelen van het Full Buddy project. Het is niet duidelijk of dit door S-Plus zelf 

werd ontwikkeld dan wel het een project betreft waarin de organisatie een partner is omwille van de 

rekrutering van vrijwilligers. De commissie wenst hier overtuigingsstukken van te zien. 
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1. Innovatiestrategie 
 

S-Plus is een socio-culturele speler die zich weet te differentiëren van andere seniorenverenigingen door 

de focus te leggen op gezondheid(-szorg) en welzijn. Zo dragen we onder andere constructief bij aan de 

derde Sustainable Development Goal (SDG) van de VN Agenda 2030 Duurzame Ontwikkeling. We 

timmeren creatief aan een gezonde samenleving waar senioren zich goed in hun vel kunnen voelen. Op 

die manier stellen we de bestaansreden van S-Plus scherp in het sociaal-cultureel landschap van de 21e 

eeuw. 

 

Met S-Plus willen we dat dat ouder worden niet alleen kommer en kwel is, dat er meer aandacht is voor 

en bescherming van kwetsbare ouderen. Ageism of discriminatie van senioren wordt niet aanvaard door 

S-Plus en zal gepast worden aangeklaagd. S-Plus durft ook de comfortzone te verlaten door meer 

aandacht te vragen voor gevoelige thema’s en taboes bespreekbaar te maken in ons netwerk. 

 

Om dit waar te maken is het hebben van een duidelijke innovatiestrategie belangrijk. Op die manier 

zorgen we ervoor dat onze plannen, projecten en interventies een congruent geheel vormen. 

Een eerste stap is genomen met de organisatie van een opleiding Innovatie en Toekomst op 9 mei voor 

onze Beleidsplanningsteam. Gie Van den Eeckhaut, Socius, coachte ons om beter zicht te krijgen op 

volgende vragen:  

 Hoe creëert innovatie toegevoegde waarde voor onze huidige en toekomstige klanten? 

 Op welke wijze creëert innovatie toegevoegde waarde voor de S-Plus? 

 Welke typen innovaties stelt S-Plus in staat om daadwerkelijk toegevoegde waarde voor klanten 

en de eigen organisatie te creëren en welke typen middelen heeft elke type innovatie nodig? 

 Hoe organiseren we deze typen innovaties? 

 

Samen op zoek naar de juiste problemen en de juiste oplossingen zal het echte innovatievermogen van 

S-Plus effectief laten groeien.   

 

Ons ideaal doel is het realiseren van een leeftijdsvriendelijke gemeenschap waar verbindend werken 

een centrale plaats inneemt. Door proactief te werken rond gezondheid en welzijn bieden we een 

belangrijke buffer tegen gezondheidsverlies bij senioren. Op die manier slagen we erin dat meer 

senioren langer sociaal participeren, waardoor we een antwoord bieden op het toenemend 

individualisme. Ook senioren hebben nood aan het gevoel volwaardig opgenomen te zijn in de 

samenleving. Doch alles tegelijk aanpakken is onrealistisch, daarom gaan we fasegewijs te werk, en laten 

we ons onderweg verder coachen door o.a. Socius. 

 

In de eerste fase ligt de nadruk vooral op interne procesvernieuwing. De transitie naar 1 vzw structuur 

maakt hier onderdeel van uit, maar is op zich geen garantie voor een degelijk innovatiemanagement.  

Daarom investeren we grondig in een gestructureerde informatiedoorstroming tussen onze 

verschillende overlegplatforms. Onze traditionele regionale adviesraden werden omgevormd tot open 
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vrijwilligers participatieraden, waar de focus zal verlegd worden naar meer co-creatie. Evaluaties, 

tevredenheidsenquêtes en behoefteonderzoeken worden gestructureerd geraadpleegd. Maar ook de 

verhalen van de eigen medewerkers uit elke hoek van de organisatie zijn een belangrijke bron van 

informatie. Trends en innovaties van andere seniorenverenigingen vormen natuurlijk ook een 

interessante bron. Door het hebben van een actief netwerk met allerlei NGO’s, adviesraden en andere 

organisaties is S-Plus in staat systematisch de vinger aan pols te houden om tijdig mogelijke 

trendbreuken te spotten. De traditionele zuil S-Plus evolueert stilaan tot een rizomatische organisatie 

die zich met doelgerichte grilligheid enthousiast nestelt in onze hyperdiverse samenleving. De interne 

methodiek van S-Plus wordt er één van dynamisch denken met vele in- en uitgangen. 

 

Dit houdt in dat er effectief ruimte gecreëerd moet worden om te innoveren. Mislukken is geen schande 

op voorwaarde dat we er uit leren. Deze mentaliteitsverandering in onze vereniging zal uiteraard wat 

tijd vragen. In 2020 nemen we een innovatiecoach onder de arm om de geplande vernieuwingen te 

begeleiden, en zo vastgeroeste denkpatronen te doorbreken. Met onze nieuwe inspraakorganen zorgen 

we ervoor dat we leren van de dingen die goed gaan, alsook van de initiatieven die minder succes 

hadden.  

 

Innovatie is voor S-Plus niet vrijblijvend, anders wordt het geen onderdeel van de organisatie-

doelstellingen. Het innovatieproces zal worden gemeten om zodoende een mandaat te hebben om 

daadwerkelijk te innoveren. Dit wordt een continu proces. S-Plus investeert in een innovatiecultuur 

waar alle medewerkers het vertrouwen en de middelen krijgen om te experimenteren, fouten te maken 

en verbeteringen door te voeren in en om de hele organisatie. 

 

2. S-Plus maakt werk om van succesvolle interventies een duurzaam effect te realiseren. 
 

Dat S-Plus vernieuwend kan werken hebben we in het verleden al aangetoond met projecten als  

hartenwens, voelschorten en het generatiespel. B(r)oek vol goesting, zeghetons@s-plusvzw.be , 

opfrissing van het ledenblad zijn andere mooie voorbeelden van succesvolle interventies. Om de 

samenhang tussen die interventies en de effecten ervan te verduurzamen hebben we het afgelopen jaar 

enkele kordate stappen gezet die S-Plus daar moet brengen. Een interne procesvernieuwing ziet S-Plus 

als een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot coherente en meer effectieve productvernieuwing. 

Wat op zijn beurt leidt tot een betere verduurzaming. 

 

Deze aanbeveling van de visitatiecommissie heeft ons doen inzien dat de mate van gedragenheid door 

alle medewerkers en stakeholders de verduurzaming van interventies al of niet in de weg staat. Dit was 

de voorwaardelijke hefboom om te herbronnen. Daarom hebben we het afgelopen jaar beroep gedaan 

op een beleidsplanningsteam bestaande uit medewerkers en vrijwilligers. Die groep ligt aan de basis van 

de nieuwe S-Plus missie en visie.  

 

Grondig innoveren en resultaten kunnen borgen in de organisatie betekent voor ons ook keuzes maken 

binnen de werking. Voorheen waren we van mening dat een grote organisatie als S-Plus een zo volledig 
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mogelijk aanbod moest hebben. Vandaag beseffen we dat gegronde, gedragen en bewuste keuzes 

maken verrijking en versterking kan betekenen.  

Dit besef ligt aan de basis waarom we in de toekomst niet meer expliciet inzetten op de culturele functie 

(zoals omschreven in het decreet), maar wel cultuurconsumptie blijven aanbieden. We gaan kordaat  

inzetten op de leer-, gemeenschapsvormende en de maatschappelijke bewegingsfunctie. Dit betekent 

dat we onze medewerkers efficiënter kunnen inzetten, met een verhoging van kwaliteit tot gevolg. 

 

Zoals onder aanbeveling 1 al aangegeven, sleutelden we ook  aan onze organisatiestructuur. De 

complexe organisatie die S-Plus was, stond een nieuwe visie en missie in de weg. Een eenvoudige en 

transparantere structuur zal er voor zorgen dat de doelen met de nodige kracht en doelgerichter 

gerealiseerd kunnen worden. Bijgevolg zal deze nieuwe centraal aangestuurde organisatiestructuur 

positief bijdragen tot een multiplicator effect van de resultaten van onze interventies. Bovendien is dit 

gedragen proces een krachtig signaal dat aantoont dat alle S-Plus bestuursleden eensgezind vinden dat 

een centraal aangestuurde structuur de beste garantie is voor een impactrijke en innovatieve werking.  

De structuur ligt aan de basis van de professionele werking van S-Plus en het aanpassen ervan heeft 
invloed op elk aspect van de werking. Op communicatie, op het vrijwilligers- en HR-beleid, op aansturing 
en samenwerking, op vernieuwing, enz.  

Daarom was het voor ons zeer belangrijk om als eerste met de structuur aan de slag te gaan. We hebben 
de regionale vzw’s juridisch geconsolideerd tot 1 nationale vzw, met 1 gemeenschappelijk beleid op alle 
vlakken, 1 Raad van Bestuur en 1 Algemene Vergadering. We veranderen ook de samenstelling van die 
bestuursorganen op de Algemene vergadering van 28/11/2019 en houden hier rekening met de 
principes van Goed Bestuur. Er zullen vrijwilligers, experten en partners  in zetelen. Vanaf 1 januari 2020 
is S-Plus officieel een ééngemaakte vzw, wat een centrale inhoudelijke aansturing makkelijker zal 
maken. We hebben in de loop van het voorbije jaar ook verduidelijkt dat S-Plus een autonome vzw is.  

Een andere beslissing die is genomen om verduurzaming te realiseren is de introductie van regionale 

beleidswerkgroepen en participatieraden vrijwilligers. Oost-Vlaanderen is momenteel pilootregio. Deze 

groepen op mesoniveau zorgen voor een grotere instroom van noden en behoeften naar de nationale 

beleidswerkgroep, en omgekeerd voor een bredere spreiding van visie en standpunten naar beneden 

toe. 

 

Uiteraard vonden er het afgelopen jaar nog andere vernieuwingstrajecten plaats. We stapten in een 
groepsvernieuwingstraject, de website werd in een fris nieuw jasje gestoken, S-Plus’ vrijwilligersbeleid 
werd geactualiseerd, we kwamen tot een duidelijk standpunt over het niet-ledenbeleid om de 
participatie te vergroten en verstevigden de samenwerking tussen het regionale en nationale niveau.  

Verder investeert S-Plus dit jaar ook in een opleiding impactmeting. Stapsgewijs gaan we gebruikmaken 

van de tool impactwizard (Innovatiefabriek) om geformuleerde doelstellingen effectief te checken op 

hun impact. Deze investering moet ons toelaten beter zicht te krijgen op de geplande effecten van onze 

interventies.  
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Het landelijk secretariaat maakt ondertussen meer bewust gebruik van veranderingstheorie om doelen 

te stellen, waarbij we zowel oog hebben voor het eigen leerproces als voor het beoogde effect bij de 

doelgroep. Om verduurzaming te realiseren is gedragenheid en betrokkenheid van onze stakeholders 

een belangrijke voorwaarde.  

 

Dat betekent voor S-Plus onder andere dat informatiedoorstroming en feedback op een betere manier 

gestructureerd zal moeten worden. Daarom bovenvermelde regionale beleidswerkgroepen, maar 

daarnaast hebben we onze traditionele regionale adviesraden omgevormd tot open vrijwilligers 

participatieraden, met een grote landelijke sturing en een werkwijze dat gedragenheid en co-creatie 

bevorderd. 

 

3. Full buddy 
 

Het project Full buddy’ is een verdere uitwerking van S-Plus ‘Broze ouderen’ dat in West-Vlaanderen 

opgestart werd in 2016. 

Bij de evaluatie van dit project bleek dat er zoveel potentieel zat hiermee verder te gaan, dat nagedacht 

werd over een bredere uitrol.  

Op dat moment dienden er zich interessante partners aan. De vzw Thuishulp bleek namelijk in 2017 in 

samenwerking met D-Scope aan een project te werken om kwetsbare ouderen te detecteren. D-Scope is 

een internationale onderzoeksgroep die onderzoekers verenigt van de Vrije Universiteit Brussel, 

Katholieke Universiteit Leuven, Universiteit Antwerpen, Universiteit Maastricht en de Hogeschool 

Gent. Het multidisciplinair team doet innovatief onderzoek naar kwetsbaarheid bij ouderen en brengt 

inzichten samen vanuit de sociale gerontologie, agogische wetenschappen, neuropsychiatrie, 

neuropsychologie en huisartsgeneeskunde. 

 

S-Plus ging rond de tafel zitten met de socialistische mutualiteiten (Thuishulp) om te bekijken hoe ze 

elkaar konden versterken. We hebben aan de VUB gevraagd om te bevestigen in een voortzetting van 

ondernemingsovereenkomst, dat het veldwerk en de uitrol van het project bij S-Plus ligt, gezien de 

algemene coördinatie van het project door S-Plus werd opgenomen. Coördinatie hield in het 

organiseren van het overleg tussen de samenwerkende partners, het coördineren van het draaiboek en 

de monitoring van het onderzoek, enz. Daarnaast nam S-Plus ook heel wat taken binnen het project op 

zoals het opstellen van vorming voor vrijwilligers, finetunen van de vragenlijst, het bepalen van 

parameters, enz. 

Full Buddy is dus een samenwerking met verschillende partners gecoördineerd door S-Plus.  

Zie toegevoegde bewijsstukken: 

Bijlage 7.1.: voortzetting ondernemingsovereenkomst VUB 

Bijlage 7.1 

Voortzetting onderaannemingsovereenkomst VUB en S-Plus.docx kopie.doc
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Bijlage 7.2.: verslagen werkgroep/intervisies Full Buddy 

Bijlage 7.2 

Verslagen Werkgroep-Intervisies Full Buddy (2).doc.docx
 

Bijlage 7.3.: verslag startopleiding 

Bijlage 7.3  verslag 

startopleiding 29 januari 2018 (002).docx
 

Bijlage 7.4.: mail naar VUB feedback en aanpassingen vragenlijst 

Bijlage 7.4 Mail 

naar VUB feedback en aanpassingen vragenlijst.doc
 

Bijlage 7.5.: mail afspraken parameters 

Bijlage 7.5 Mail 

afspraken parameters (1).docx
 

Bijlage 7.6.: mails registratieprogramma VUB 

Bijlage 7.6 Mails 

registratieprogramma VUB.doc.docx
 

Bijlage 7.7.: ppt D-SCOPE 

Bijlage 7.7 ppt 

D-Scope intervisie.pptx
 

 

Full Buddy is voor S-Plus een waardevol leerproces, omwille van het proactieve karakter en het 

outreachend werken. Dat hier meerdere partners aan meewerken is voor ons een belangrijke 

meerwaarde. We zetten proeftuinen op verschillende niveau’s op. Naast de samenwerking met de vzw 

Thuishulp en de VUB, liep in Mechelen een apart project met een andere vragenlijst. We 

experimenteren met variaties op de vragenlijsten en parameters om te bekijken welke aanpak het 

meeste effect heeft op het welzijn van kwetsbare senioren. Door evaluatie, intervisiemomenten en 

kennisoverdracht halen we het beste uit de projecten. 

In het nieuwe beleidsplan heeft S-Plus in haar socio-culturele opdracht opnieuw aandacht voor 

kwetsbare senioren. Met de derde strategische doelstelling werken we verder aan het complex 

vraagstuk van eenzaamheid bij senioren. We verduurzamen het project in onze werking en we zetten 

hierrond verbindende acties op. 

Beleidsplan 2021-2025: SD 3: “Gedurende de gehele beleidsperiode is er outreachend naar eenzame 

senioren gewerkt. Enerzijds ondersteunen we onze lokale groepen met tools om bruggen te bouwen 

met eenzame senioren door nieuwe samenwerkingen aan te gaan. Anderzijds is er verbinding gemaakt 

door met opgeleide vrijwilligers kwetsbare ouderen te bezoeken en bij de werking te betrekken.” 
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Waar staan we in het proces van het ontwikkelen van vernieuwende en bijzondere activiteiten? 
Ondernomen acties 

 2019 
- Interne procesvernieuwing 
- Regionale beleidswerkgroepen 
- Regionale participatieraden vrijwilligers 
- Opleiding impactmeting se.lab (7 opleidingsdagen van januari tot december) 

Acties in ontwikkeling 

 2020… 
- Herwerken 2 vragenlijsten full buddy tot 1 definitieve i.s.m. de bezoekvrijwilligers 

i.k.v. nieuw beleidsplan 2021-2025 
- Vorming en verduurzamen proeftuinen 
- Begeleiding innovatiecoach  

 

 

Beoordelingselement 8: De aanpak van de diversiteit met specifieke aandacht 

voor interculturaliteit. 

 
Voor dit beoordelingselement kreeg S-Plus geen aanbevelingen of verbetersuggesties. S-Plus kreeg echter 

een voldoet ten dele op het onderdeel “de organisatie geeft haar visie op interculturaliteit en hoe ze zich 

daartegenover positioneert en ze geeft aan welke inspanningen ze levert om interculturaliteit te 

stimuleren.”  

 

Om die redenen zullen we onze visie op interculturaliteit en de manier waarop we inspanningen leveren 

om deze te stimuleren duidelijker uitschrijven. Omdat dit in het nieuwe decreet geen apart 

beoordelingselement meer vormt, hebben we dit verwerkt onder beoordelingselement 4: de acties met 

het oog op verdieping en verbreding van de participatie. 

 

Beoordelingselement 9: De samenwerking en netwerkvorming met andere 

organisaties. 
 

Verbetersuggestie 1: De visitatiecommissie moedigt S-Plus aan om ook op strategisch niveau waardevolle 

partnerschappen aan te gaan die de organisatie kunnen helpen in het aanpakken van concrete 

beleidsuitdagingen en in het ontwikkelen van een integrale visie, en in andere concrete 

beleidsuitdagingen, zoals het in vraag stellen van de structuur en de uitdagingen op het vlak van middelen 

enerzijds, en de noodzaak aan vernieuwing anderzijds. 
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S-Plus heeft vandaag al een uitgebreid netwerk in kader van belangenbehartiging en het organiseren van 

socio-culturele activiteiten. Ook de Federatie, Socius en Sociare zijn gewaardeerde partners waar we 

beroep op doen. We beseffen ook de waarde van nieuwe samenwerkingen, omdat ze een frisse wind 

door onze organisatie doen waaien. Tijdens dit remediëringsjaar hebben we om die reden een aantal 

partners gezocht die ons hielpen bij het ontwikkelen van visie en vernieuwing. De bestaande 

samenwerkingen werden verdergezet.  

Een overzicht van alle huidige samenwerkingen voegen we toe in bijlage 9.1. Overzicht Samenwerkingen 

Bijlage 9.1 

Overzicht samenwerkingen.doc
 

1. Samenwerkingen m.b.t. visie 

In kader van de vernieuwing binnen de groepswerking werken we samen met Joris Piot en Line Windey 

(Kwadraet). Gedurende een jaar volgen medewerkers een traject met als doel het ontwikkelen van een 

centrale visie op groepsvernieuwing en het coachen van groepen.  

In 2020 wordt het traject verdergezet en worden er intervisiemomenten georganiseerd. We werken 

hiervoor samen met de Hogeschool Heverlee. Voor een uitgebreide bespreking van deze 

samenwerkingen verwijzen we naar beoordelingselement 2. 

2. Samenwerkingen m.b.t. middelen 

In kader van vernieuwing en middelenbeleid is het belangrijk te bekijken of we de doelstellingen ook 

effectief bereiken. Vanuit dat idee volgen we een traject impactmeting i.s.m. se.lab. Zo kunnen we 

aantonen waar we het verschil maken in de samenleving en wat onze meerwaarde is. In 7 sessies wordt 

ons duidelijk wat impactmeting precies is en hoe we dit kunnen integreren in de organisatie. We gaan 

hiermee aan de slag binnen het beleidsplan 2021-2025.   

In het kader van middelenbeleid blijven we samenwerken met P&V en ING. Wij maken promotie voor 

hen (onder vorm van een artikel in S-Plus Mag of hun logo op onze activiteiten). In ruil ontvangen we 

sponsoring voor een grote activiteit.   

We hebben een samenwerking met Stannah (trapliften) en Domein De Westhoek. Zij plaatsen betalende 

advertenties in ons ledenblad. Met Plus Magazine hebben we een ruilovereenkomst. Wij mogen 

adverteren in Plus Magazine (februari 2020). In ruil sturen zij een promoactie mee met het 

januarinummer van S-Plus Mag en kregen ze een plaats in de digitale nieuwsbrief van S-Plus (september 

2019).  

S-Plus was de voorbije beleidsperiode lid van de werkgroep ‘Slim Gedeeld’ van de Verenigde 

Verenigingen. De werkgroep had tot doel samenwerkingen te stimuleren tussen verenigingen en 

scholen in kader van het openstellen van schoolinfrastructuur. De conclusies van de werkgroep 

verschenen in boekvorm. Deze werden verspreid in de groepen, zodat zij kunnen gebruik maken van 

infrastructuur in hun buurt indien nodig.  

3. Samenwerkingen rond vernieuwing van de inhoudelijke werking 
De voorbije beleidsperiode gingen we een aantal samenwerkingen aan in kader van vernieuwing van de 

werking. Zo organiseerden we samen met Bleri Lleshi de vormingsdag ‘Sterk in Weerwerk’ voor 
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professionelen en vrijwilligers (2017). Aansluitend hierop werd een pakket ontwikkeld voor de groepen. 

S-Plus roept senioren op om een brief te schrijven aan hun kleinkinderen met hun bezorgdheden, visie 

en hoop voor de toekomst. Deze brieven zijn de insteek voor een voordracht die Bleri Lleshi in de 

verschillende S-Plusregio’s geeft, met als doel de vrijwilligers weerbaarder te maken voor negatieve en 

vaak foutieve stellingen (rond aanslagen, veranderingen in de maatschappij …). 

In kader van het project voelschorten werkten we samen met het Kenniscentrum Dementie. Het eerste 

kleinschalige project werd dankzij S-Plus verspreid over Vlaanderen. 

Ook regionaal wordt er samengewerkt met OCMW’s en lokale dienstencentra, met andere verenigingen 

(bv. Casa Rosa, Voluntas, Rode Mantel..) en andere zoals bv. Kinepolis, Huis van de Mens, centra voor 

volwassenenonderwijs, centrum morele dienstverlening, … .  

Er zijn in 2019 nieuwe samenwerkingen opgestart in kader van vernieuwing van de inhoudelijke 

werking.  

 We werken samen met de ‘Grootouders voor klimaat’. S-Plus heeft een werkgroep opgericht 

rond klimaat en wil in haar werking duurzaamheid onder de aandacht brengen. We doen dit 

onder meer door samen op een laagdrempelige manier toelichting te geven in de S-Plus rond 

het klimaat. In januari 2020 verschijnt S-Plus Mag als een themanummer rond klimaat. De 

samenwerking met de ‘Grootouders voor klimaat’ kadert binnen de brede kijk die S-Plus heeft 

op gezondheid en die ze in haar nieuwe missie hoog in het vaandel draagt.  

 In kader van het centrale gezondheidsthema ‘geestelijke gezondheidszorg’, gaan we 

verschillende samenwerkingen aan. Om de interactieve sessies rond ‘Train je brein’ te geven in 

de groepen, werken we samen met de VUB Professor Christel Geerts (gerontologie) geeft de 

sessies.  

S-Plus organiseert een petitie voor de terugbetaling van psychotherapie voor mensen ouder dan 

65 jaar. We willen hier maximaal op inzetten en gaan daarom samenwerkingen aan met 

organisaties als o.a. Espace Sénior, deMens.nu en andere seniorenverenigingen met wie we al 

samenwerken binnen de Vlaamse Ouderenraad. 

 In kader van leeftijdsdiscriminatie werkt S-Plus binnen de Vlaamse Ouderenraad samen met 

Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.  

 S-Plus ondersteunt de campagnes van FOS, de solidariteitsorganisatie van de socialistische 

beweging,  rond recht op waardig werk en sociale bescherming.  

 Om binnen het luik interculturaliteit meer diversiteit te bekomen, willen we graag structurele 

samenwerkingen aangaan met onder meer de Turkse Unie en DUO for a job.  S-Plus wil in de 

komende beleidsperiode verder blijven inzetten op het vertalen van gezondheidsinfo naar 

anderstaligen. We gaan samenwerkingen aan met huisartsen, gezondheidscentra, het 

Minderhedenforum en FMDO voor de verspreiding van deze folders.  In dit kader zoeken we 

naar samenwerkingen met etnisch-culturele verenigingen, zoals de Turkse Unie of VOEM. De 

visitatiecommissie looft S-Plus in haar motivatie omdat de organisatie duurzame manieren zoekt 

om rond interculturaliteit te werken.  

 In kader van het thema ‘zorgende buurt’ en voor het verder implementeren van het project Full 

Buddy, gaan we samenwerkingen aan met thuiszorgdiensten, poetshulpdiensten en OCMW’s.  
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Om de geplande vernieuwingen te begeleiden, werken we in 2020 samen met een innovatiecoach. Hier 

verwijzen we naar beoordelingselement 7 voor meer informatie.  

 

 

Waar staan we in het proces van samenwerking en netwerkvorming met andere organisaties? 

Ondernomen acties 

 2018-2019: 

- Bestaande netwerken met o.m. andere seniorenverenigingen en andere 
socio-culturele verenigingen worden onderhouden en verdergezet.  

- Bestaande samenwerkingen met o.m. lokale dienstencentra, OCMW’s, woon- 
en zorgcentra, P&V, ING, Sociare, Socius, Scwitch, VUB worden onderhouden.  

- Nieuwe samenwerkingen met Kwadraet, Hogeschool Heverlee, se.lab, Turkse 
Unie, DUO for a job, Grootouders voor Klimaat. 

Acties in ontwikkeling 

 2020… 

- We gaan continue nieuwe samenwerkingen aan in kader van het centrale 
thema geestelijke gezondheidszorg, diversiteit, vernieuwing en buurtzorg. 

 

 

 

Beoordelingselement 10: De manier waarop in de werking rekening gehouden 

wordt met principes van integrale kwaliteitszorg.  
 

Aanbeveling 1: De visitatiecommissie beveelt S-Plus aan om haar werking fundamenteel te evalueren en 

op macroniveau te herdenken. Alleen op die manier kan er energie en ruimte vrijgemaakt worden voor 

het ontwikkelen van een positief en relevant toekomstverhaal. De gelaagde structuur met autonome 

provinciale groepen moet herbekeken worden zodat het nationale secretariaat de volledige controle over 

het HR-beleid in handen krijgt. 

 

Aanbeveling 2: De visitatiecommissie beveelt S-Plus aan om een kwaliteitszorgbeleid te ontwikkelen die 

de verschillende instrumenten en processen om aan kwaliteitszorg te doen, bundelt. 

 

Aanbeveling 3: De visitatiecommissie beveelt S-Plus aan om een beleidsplan en 

verantwoordingsdocumenten te ontwikkelen die een volledig en realistisch beeld geven van de werking. 

Het decreet vraagt immers een beleidsplan dat een beeld geeft van de werking op het moment van 

opmaak. De verantwoording moet gestaafd worden met relevante, betrouwbare en valide cijfers over 

de werking.  
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1.  Stappenplan naar 1 vzw structuur 

Deze eerste aanbeveling bundelt de terechte bemerkingen over de werkingsstructuur doorheen het 

visitatiegesprek.  

We erkennen dat de gelaagde structuur met autonome provinciale groepen moest herbekeken worden 

en dat er diende nagedacht te worden over een werkingsstructuur met meer landelijke sturing en  

impact. Dit alles maakte dat er een hoge urgentie bestond rond deze belangrijke aanbeveling en we 

hebben de structuur dan ook als eerste aangepakt. 

We kiezen voor een duidelijke nieuwe koers in de samenwerking met de socialistische ziekenfondsen. 

Niettegenstaande dat zij een belangrijke samenwerkende partner blijven, heeft S-Plus het voorbije 

remediëringsjaar, gebouwd aan een eigen structuur die losser staat van de structuur van het zieken-

fonds. 

In het voorjaar van 2019 zijn we gestart met een traject om de regionale vzw’s juridisch te consolideren 

in 1 nationale vzw. Met dit gedragen proces willen we het krachtig signaal geven dat alle 

bestuursleden van de organisatie het eens zijn dat een centraal aangestuurde structuur de beste 

garantie is voor een impactrijke en innovatieve werking.  

 

Er werd dan ook unaniem beslist dat S-Plus vanaf 01/01/2020, 1 vzw wordt met 1 Raad van Bestuur 

en 1 Algemene Vergadering.  

De geconsolideerde vzw structuur behoudt 1 vzw op nationaal niveau. Een sterkere landelijke 

inhoudelijke aansturing is nodig, de eenmaking van de vzw’s maakt dit mogelijk. We maken 1 

beleidsplan en een hierop gebaseerde gezamenlijke jaarplanning, die de werking van de ganse 

organisatie stroomlijnt. 

We hebben een gedecentraliseerde structuur met 12 regiosecretariaten in Vlaanderen en Brussel. 

Dit laat ons toe om dicht bij onze vrijwilligers en deelnemers te staan.  

 

Het landelijk secretariaat kent een overkoepelende rol door visie te ontwikkelen, landelijke activiteiten 

en campagnes uit te werken die tot in de groepen uitgerold worden, de algemene coördinatie op zich te 

nemen, decretale verplichtingen en subsidiëring op te volgen, het HR-, kwaliteits- en vrijwilligersbeleid 

uit te werken, te zorgen voor rapportage, het uitwerken van een communicatieplan, het seniorenbeleid 

op te volgen en er samen met beleidsvrijwilligers actief aan deel te nemen… 

Dit alles gebeurt in overleg met de veldmedewerkers, de bestuursorganen, de vrijwilligers, waar nodig. 

 

De regionale secretariaten zorgen voor de implementatie van het gezamenlijke beleid in hun regio. De 

regionale medewerkers staan het dichtst bij de groepen, vrijwilligers en deelnemers en focussen zich 

vooral op het begeleiden van groepen en vrijwilligers.  

Landelijk ondersteunt hen hierbij door overleg op de coördinatievergaderingen, aanwezigheid op de 

participatieraden, materiaal, informatie en intervisiemomenten, coaching en opleidingen aan te bieden. 

Zo ontstaat een gedragen landelijke werking.  

 

Op de RVB en de AV van november worden ook de nieuwe leden voor de bestuursorganen van de 
nationale vzw bekrachtigd en wordt het ontslag aanvaard van de oude bestuurders. Bij de nieuwe 
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samenstelling houden we rekening met de principes van Goed Bestuur volgens de Code Cultural 
Governance, zoals voorzien in het nieuwe decreet 2017. De huidige Raad van Bestuur bestaat uit 23 
leden en de Algemene Vergadering telt 24 leden. De leden overlappen ook mekaar.  
Na een opleiding Goed Bestuur bij Socius werd door het landelijk secretariaat hierover een toelichting 
gegeven op de bestuursvergadering van 15 mei 2019. 
 
Volgende aannames werden hier bekrachtigd:  

 De organisatie beperkt de mandaten van de bestuursorganen in de tijd en zorgt ervoor dat de 

maximale aanééngesloten zittingsperiode niet langer is dan 8 jaar.  

 Een rooster van aan- en aftreden van bestuurders voor de vervanging van de bestuurders zal 

worden gehanteerd. Telkens wordt slechts een deel van de bestuursorganen vervangen om 

continuïteit te garanderen. 

 De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering bestaan elk uit maximum 12 leden.  

 

 

Waar staan we in het fusieproces naar 1 vzw? 
Ondernomen acties 

 2019 
- Toelichting aanbevelingen visitatierapport RvB en AV 
- Gedragen akkoord voor hervorming organisatiestructuur  
- Uitwerken van een fusieprotocol waarin de provinciale vzw’s en de nationale 

vzw de exacte inhoud van de fusieoperatie vastleggen.  
- Dit fusieprotocol wordt goedgekeurd op AV van zowel de provinciale vzw’s als 

nationale vzw in de maanden september/november 2019 
- Opleiding Goed Bestuur Socius 05/12/2018 
- Aannames Goed Bestuur bekrachtigd door bestuursorganen en voorstel 

nieuwe samenstelling bestuursorganen uitgewerkt  
- Ontbindingsbeslissing van de AV’s van de provinciale vzw’s. 
- Nieuwe samenstellingen Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

bekrachtigen op 28 november 2019, rekening houdend met de principes van 
Goed Bestuur.  

- Na de ontbindingsbeslissing van de provinciale vzw’s wordt op de Raad van 
Bestuur van de nationale vzw in november het vermogen van de ontbindende 
vzw’s aanvaard.  De AV van de nationale vzw (november) bekrachtigt de 
aanvaarding van het vermogen.  

- Goedkeuring wijzigingen statuten nationale vzw op AV van 28/11/2019  
Acties in ontwikkeling 

 2020 

- Wijzigingen statuten nationale vzw goedgekeurd op AV van 28/11/2019 
overmaken aan Belgisch Staatsblad. 

- 01/01/2020 : 1 nationale vzw, 1 Raad van Bestuur, 1 Algemene Vergadering 
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      2. Kwaliteitszorgbeleid: onze visie  

2.1 EFQM als managementmodel 

Kwaliteitszorg is sinds enkele jaren een begrip geworden binnen onze sector. Er werd gestart met 

kleinere stappen zoals het uitschrijven van de processen in een kwaliteitshandboek, het 

introduceren van tevredenheidsmetingen, het organiseren van een zelfevaluatie ... De nood om de 

verschillende instrumenten op elkaar af te stemmen en een beleid te voeren waarin kwaliteitszorg 

een centrale plaats krijgt, deed ons de keuze maken om verder te groeien richting een 

kwaliteitsmanagement. 

Om dit kwaliteitsmanagement op een professionele manier te integreren in onze organisatie werd 

gekozen om het EFQM model (European Foundation for Quality Management) als basis te 

gebruiken. Dit model helpt ons om als organisatie gestructureerd te groeien en verbeteren. We 

gebruiken dit EFQM model  als managementmodel doorheen ons kwaliteitsbeleid.  

 

Het EFQM model splitst de organisatie op in negen functionele velden. Dit heeft als voordeel dat 

alle activiteiten van de organisatie ondergebracht kunnen worden in deze velden en de structuur 

van de organisatie transparanter gemaakt wordt. Als je door de bril van het EFQM model kijkt, heb 

je alle elementen van je organisatie in zicht. Binnen het EFQM-model staat de zelfevaluatie centraal, 

waarbij duidelijk de link gelegd wordt tussen de resultaten en het beleid van de organisatie. Een 

sterkte aan dit model is dat het huidige prestatieniveau (sterktes en zwaktes) naar boven gebracht 

wordt aan de hand van meetbare doelstellingen én dat geholpen wordt om prioritaire 

verbeterdoelstellingen te bepalen. Het EFQM-model is bovendien een groeimodel, waarbij de  

PDCA-cyclus (‘plannen, uitvoeren, evalueren, verbeteren’) is geïntegreerd.  

We gebruiken dit model steeds als kader om onze kwaliteitsinstrumenten te ontwikkelen op maat 

van onze organisatie. Hieronder beschrijven we hoe we dit toepassen. 

https://www.google.be/search?q=pdca+model&sxsrf=ACYBGNQcPb0nGBtlwJxA4e_QML2Pxkn03g:1570447041496&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=0zuqaq7QvVFr0M%253A%252CkBuYP_dkDejzqM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT76P8WGlqXG2l77GvHmkWqg2BlhQ&sa=X&ved=2ahUKEwjLwK-Qg4rlAhU-wAIHHbDkAHUQ9QEwAXoECAkQCQ#imgrc=0zuqaq7QvVFr0M:


05/05/2020 

71 
Remediëringsnota S-Plus  

2.2 Inspraak als startpunt 

Het is voor S-Plus zeer belangrijk om onze doelgroep actief te betrekken bij het beleid van onze 

organisatie. Via tevredenheidsmetingen, focusgroepen, het beleidsplanningsteam, 

beleidswerkgroepen en onze besturen, geven we hen de kans om hun bijdrage te leveren aan het 

beleid van onze organisatie. Hun bijdrage beperkt zich niet tot de voorbereidende fase, ook tijdens 

de uitvoering worden ze betrokken bij het uitwerken van projecten en acties. Via de regionale 

participatieraden volgen ze bovendien de werking structureel op. Ook via vertegenwoordiging in 

onze beleidsorganen kunnen ze het beleid mee bepalen en bijsturen. 

Voorbeelden uit de werking: uit de focusgroepen kwam naar boven dat onze vrijwilligers meer 

inspraak willen bottom-up en ook graag meer info top-down. We vormden onze traditionele 

regionale adviesraden om tot open vrijwilligers participatieraden, met een grotere nationale 

sturing en een werkwijze dat gedragenheid en co-creatie bevorderd. Deze participatieraden 

worden bijgewoond door medewerkers van het landelijk secretariaat, en zetten thema’s als 

onderhoudsplicht, S-Plusmemoranda, vormingen ‘communicatie’ … op de agenda.  

En het emailadres zeghetons@s-plusvzw.be werd gecreëerd om een continue inspraak te 

bevorderen.  

 

Als organisatie is het belangrijk om onze doelgroep te betrekken, maar ook het personeel en 

natuurlijk onze vrijwilligers zijn essentieel voor de goede werking van S-Plus. Ook zij worden 

betrokken bij het uittekenen van het beleid en de praktische organisatie van onze dagelijkse 

werking. Ook zij krijgen de kans om deel te nemen aan tevredenheidsmetingen, werkgroepen ... 

Op maatschappelijk vlak zijn onze vrijwilligers en medewerkers actief betrokken in allerlei 

adviesraden en overlegplatformen. Wij proberen onze standpunten mee te delen en te beïnvloeden 

via onze mandaten in de VLORA, RPO’s, lokale adviesraden, en door samenwerking met o.a. 

11.11.11, Hart boven Hard, FOS … 

Voorbeelden uit de werking: 

Memorandum federale verkiezingen met 6 thema’s, waaronder een duurzaam pensioenbeleid. 

De beleidswerkgroep ging hierrond in overleg met de voorzitter van de commissie Pensioenen 

van de federale Ouderen Adviesraad en nodigde Frank Vandenbroucke uit als lid van de 

Commissie Pensioenhervorming en Kim De Witte, licentiaat in de rechten aan de KUL en licentiaat 

in de economie aan de ULB. Uit de beleidswerkgroep kwam een voorstel van standpunt tot 

duurzaam pensioenbeleid. Het memorandum werd zowel in printversie als digitaal verspreid. 

Tenslotte organiseerde S-Plus een debat met o.a. Frank Vandenbroucke op het Festival van de 

Gelijkheid.   

S-Plus mandaten: 

 613 S-Plussers zitten in lokale adviesraden 

 21 S-Plussers zetelen in de regionale platformen ouderenparticipatie 

 13 S-Plussers en 5 professionele medewerkers vertegenwoordigen S-Plus in het 

dagelijks bestuur, de RvB, de AV en de commissies van de Vlaamse ouderenraad 

mailto:zeghetons@s-plusvzw.be
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 De voorzitter van de commissie pensioenen van de Federale Adviesraad voor Ouderen is 

een S-Plusser 

 De European Senior Organisation werkt onder voorzitterschap van een S-Plusser. 

S-Plus werkt op verschillende niveaus rond een toegankelijke en mensgerichte ouderenzorg. In onze 

verschillende memoranda vragen we aandacht voor betaalbare (gezondheids-)zorg met oog voor 

preventie, om plussers langer in hun omgeving te houden en hen te ondersteunen thuis te wonen, 

maar ook voor een leeftijdsvriendelijke samenleving waarbij er een diversiteit van woonvormen, 

diensten en voorzieningen is.  

We dragen zelf ook bij aan deze doelstellingen door op verschillende manieren actief in te zetten op 

initiatieven rond “Zorg en Welzijn”.   

 In 2017 voerden we onderzoek naar voeding in woonzorgcentra. Cijfers van het Vlaams 

Instituut Gezond Leven tonen aan dat bijna de helft van de bewoners in woonzorgcentra 

een risico loopt op ondervoeding. Wij wilden hierom positieve voorbeelden belichten en 

woonzorgcentra inspireren met Good Practices. We maakten een inspiratiebundel op basis 

van inzendingen van 32 woonzorgcentra en verspreiden deze naar 416 woonzorgcentra. 

Met een persactie waarbij 4 woonzorgcentra in Vlaanderen een jukeboxnamiddag wonnen 

met hun best practices, hebben we het eetgebeuren in woonzorgcentra breder in de kijker 

gezet. 

 Taboes gaan we niet uit de weg. Seksualiteit bij plussers wordt vaak uit de weg gegaan, 

maar maakt mee een deel uit van hun identiteit en persoonlijkheid. Met het boekje “Een 

b(r)oek vol goesting” en de bijhorende vorming wist S-Plus de voorbije jaren heel wat 

mensen te bekoren. Regelmatig geven we voordrachten in lokale dienstencentra waar we 

het thema bespreekbaar maken.  

 We richten ons ook rechtstreeks naar de bewoners van de woonzorgcentra. Door hun 

dromen en verlangens te bevragen en deze te realiseren met hartenwens, focussen we op 

de senior als persoon die zelf ook zin geeft aan zijn/haar leven. Vrijwilligers maken 

knipselkranten en lezen deze voor in de woonzorgcentra. 

 We brengen op laagdrempelige manieren mensen in beweging voor thema’s als zorg. 

Groepen die graag naaien of creatief bezig zijn, weten we te motiveren om voelschorten te 

maken voor personen met dementie. 

Door deze initiatieven te combineren weet S-Plus op verschillende niveaus het verschil te maken 

voor deze mensen. Op individueel niveau (micro) zorgen onze acties voor een verbetering van de 

levenskwaliteit door mensen te benaderen als zingever, op organisatieniveau (meso) trachten we 

organisaties die zich inzetten voor senioren te inspireren met mooie voorbeelden en door hen tools 

aan te reiken waarmee zij dit kunnen bereiken (bv. Good practices eetgebeuren woonzorgcentra, 

voelschorten…) en op beleidsniveau proberen we aan beïnvloeding te doen door afvaardiging in 

diverse adviesraden.  

 

 

https://www.s-plusvzw.be/sites/default/files/bestanden/GOOD%20PRACTICES%20INSPIRATIEGIDS.pdf
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2.3 Van inspraak naar creatie van maatschappelijke meerwaarde 

Alle informatie en feedback die we via de bovenstaande kanalen verzamelen, dienen als basis om de 

werking van onze organisatie uit te bouwen. Door op een gestructureerde en onderbouwde manier 

onze doelstellingen en acties uit te tekenen en onze interne organisatiestructuur uit te bouwen, 

willen we een duidelijke meerwaarde betekenen voor onze doelgroep en de maatschappij in het 

algemeen.  

Dit willen we bereiken door een strategisch beleid te voeren gebaseerd op de objectieve informatie 

die we permanent verzamelen. Om dit strategisch beleid structureel te integreren in onze 

organisatie wordt het omkaderd door een uitgewerkte beleidscyclus. 

2.3.1 Beleidscyclus 
Deze 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. Vertrek 

en eindpunt van onze beleidscyclus vormt het strategisch beleidsplan. Hier worden de lijnen voor 

de komende periode uitgezet. De doelstellingen worden uitgeschreven op strategisch en 

operationeel niveau en vertaald naar objectiveerbare indicatoren.  

 

De beleidscyclus zorgt voor een verbeterde synchronisatie van onze beleidsvoeringprocessen op 

landelijk en regionaal/lokaal niveau. Het is gericht op effectiviteit en doelmatigheid. Het is de 

bedoeling dat de beleidscyclus in de praktijk leidt tot een vereenvoudiging in het werk van alle 

betrokkenen.  

Dit wordt bereikt door het werken met de beleidscyclus als basissystematiek én door te werken met 

duidelijke en beknopte teksten, door het leggen van verbanden tussen doelstellingen en realisatie   

en door een meer systematische informatievoorziening (o.a. op participatieraden en 

beleidswerkgroepen, via nieuwsbrieven, via S-Plus Mag, op de website S-Plus…).  

Dit leidt tot een structureel beleid met minder ad hoc acties en beslissingen.  

 

Voorbeeld uit de werking: de infodoorstroming van en naar de regionale adviesraden (nu 

participatieraden vrijwilligers) was onvoldoende. Daarom bijsturing inhoud agenda, 

aanwezigheid landelijke medewerkers en bredere uitnodiging van vrijwilligers. 

 

Hieronder vind je een visuele voorstelling  van het verloop van de beleidscyclus. Deze is 

onderverdeeld in drie fases, waarin we ten eerste beleidsvoorbereidend werk doen. Vervolgens 

doen we aan beleidsbepaling en besluitvorming. Ten slotte voeren we het beleid uit, volgen we het 

op en evalueren we het. Voor elk van deze fases is er een opsomming gemaakt van de instrumenten 

en elementen uit onze werking die we hiervoor gebruiken. 
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Om deze beleidscyclus te concretiseren per beleidsjaar, maakten we volgende visuele voorstelling. 

Naast een continue opvolging, zullen we per beleidsjaar en per project een bijhorende fiche 

opstellen met bijhorende objectiveerbare indicatoren. 

 

 

2.3.2 Beleidsplan 

De opmaak van het meerjarig beleidsplan start vanuit een grondige analyse van de bestaande 

situatie, met behulp van de ter beschikking zijnde gegevens van metingen en besprekingen uit de 

voorgaande jaren gekoppeld aan een SWOART analyse. Vanwege de nauwe verbondenheid met de 

financiële aspecten uit de begrotingen worden de beleidsplannen afgestemd op de budgetcyclus.  

Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan wordt een zelfevaluatiescan 

afgenomen. Deze scan is voor ons een scharniermoment om al onze gegevens in beleidsprioriteiten 

Continu

-Bewaken kwaliteitsbeleid doorheen 
projecten en acties

-Vorm geven aan medewerkersbeleid

-Impactmeting

-Bewaken missie, visie en waarden

-Opvolgen beleidsplan

-Eventueel aanpassen van beleidsplan

-Uitwerken en opvolgen van 
projectfiches

-Opvolging van de werking en 
praktische uitrol van het beleidsplan

-Opvolging budget

-Opvolgen accuraatheid procedures 
kwaliteitshandboek 2de jaar beleidsperiode

-Organisatie verschillende 
tevredenheidsmetingen

3de jaar beleidsperiode

-Organisatie zelfevaluatiemoment

-Organisatie focusgroepen

Stakeholdersanalyse

Omgevingsanalyse

-Opmaken voortgangsrapport

-Analyse financiële toestand

4de jaar beleidsperiode

-Organisatie zelfevaluatiemoment (vervolg)

-Organisatie focusgroepen

Stakeholdersanalyse

Omgevingsanalyse (vervolg)

-Verwerken voorbereidende input 
beleidsplan

-Opstellen beleidsplan

-Analyse financiële toestand (vervolg)

-Goedkeuren beleidsplan

-Goedkeuren wijzigingen beleidsplan

-Indienen beleidsplan (31/12)

5de jaar beleidsperiode

Uitwerken en opvolgen van 
projectfiches
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om te zetten. Om deze uitdaging te realiseren hebben we een zelfevaluatiescan op maat van onze 

organisatie ontwikkeld. Hiervoor baseerden we ons op het EFQM- en PROZA-model. Dit PROZA-

model is een op EFQM gebaseerd zelfevaluatiemodel, wat wordt gebruikt in andere niet -

commerciële sectoren zoals het onderwijs en sommige overheidsinstellingen.  

Voorbeeld zelfevaluatiescan 

Zelfevaluatiescan 

document - S-Plus - 2018 - definitieve versie.docx 

 

Door aan de verschillende domeinen scores toe te kennen, krijgen we een overzicht waar we als 

organisatie staan. Even belangrijk als deze resultaten zelf, is het komen tot een gedeelde betekenis. 

Dit gebeurt door het bespreken van de resultaten met de deelnemers aan de zelfevaluatiescan.  

Door het bespreken van de resultaten en het bereiken van een gedeelde betekenis, komen we tot 

het afbakenen van de prioritaire verbetergebieden.  Nadien worden doelstellingen en acties 

bepaald binnen deze prioritaire verbetergebieden. De resultaten en de discussie bepalen de 

prioriteiten van de verschillende noodzakelijke acties. 

Voorbeeld hiervan zijn de veranderingen in de structuur van onze organisatie. Zowel op de 

zelfevaluatiescan als bij de tevredenheidsmetingen én bij de visitatie waren er opmerkingen 

over de ingewikkelde structuur van onze organisatie. In 2019 werd op basis van de verzamelde 

info een nieuwe organisatiestructuur uitgetekend.   

 

De doelstellingen worden opgevolgd door middel van projectfiches. De vooruitgang van de 

projecten wordt besproken op de relevante vergaderingen. Dit zorgt voor een permanente 

evaluatie gedurende het werkjaar. Het beleidsplan en eventuele wijzigingen worden steeds 

goedgekeurd op de Raad van Bestuur en bekrachtigd door de Algemene Vergadering. 
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Voorbeeld uit de werking: projectfiche 9 uit plantool S-Plus 2020 

 

 

2.4  Bundeling van sleutelprocessen in kwaliteitshandboek 

De sleutelprocessen binnen onze organisatie zijn gebundeld in een uitgebreid kwaliteitshandboek . 

In het kwaliteitshandboek staat de werking beschreven en kunnen de medewerkers gemakkelijk alle 

belangrijke documenten en aspecten over de organisatie terugvinden. De indeling van het 

handboek volgt de domeinen van EFQM. De processen zelf worden uitgeschreven via volgende 

indeling:   

 1.  Regelgeving/definitie  

 2.  Doelstelling + indicatoren  

 3.  Flowchart   

 4.  Verklaring van de flowchart  

 5.  Verantwoordelijkheden.   

Dit kader werd ontwikkeld door de kwaliteitscoördinator en afgetoetst met de betrokken 

medewerkers. 

Onze missie, visie en waarden nemen een belangrijke plaats in het kwaliteitshandboek in. Bij de 

verschillende procedures in het kwaliteitshandboek wordt steeds teruggegrepen naar deze missie, 

visie en waarden. De waarden worden levendig gehouden in de organisatie door deze te vertalen 

binnen concrete projecten.  
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De actualiteit van de processen wordt permanent opgevolgd door onze medewerkers. De 

verantwoordelijken worden per proces gedefinieerd. Indien er in de loop van een werkjaar geen 

aanpassingen zijn geweest, wordt het handboek minstens 1 keer per jaar kritisch bekeken op een 

kwaliteitsvergadering. 

Voorbeeld uit de werking: procedure Kernproces ‘Samenstelling en bekendmaking van het 

aanbod’  

5.1.1 Samenstelling 

van het aanbod - S-Plus - definitief.docx
     

5.1.2 

Bekendmaking van het aanbod - S-Plus - definitief.docx
 

Inhoudstafel digitaal kwaliteitshandboek wiki  
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Waar staan we in het proces van de ontwikkeling van een kwaliteitszorgbeleid ? 
Ondernomen acties 

 2019 
- Herzien kwaliteitscyclus 
- Jaarlijkse update van procedures van het kwaliteitshandboek 
- Maandelijkse vergadering werkgroep Kwaliteitszorg 
- Bespreking evaluatierapporten van de landelijke activiteiten en 

verbeteracties bepalen 
- Opmaken jaarplan kwaliteit 2019-2020 
- Feedback resultaten en verbeteracties n.a.v. tevredenheidsmeting 

vrijwilligers en deelnemers. 
- 2-jaarlijkse deelnemersbevraging eind 2019 
- Evaluatie activiteiten 

 

Acties in ontwikkeling 

 2020 
- Rapport ledenbevraging + actiepunten bepalen + feedback aan deelnemers  
- Jaarlijkse update van procedures van het kwaliteitshandboek 

- Evaluatie activiteiten 

 

      3. Aanpassing registratiesysteem werkingsactiviteiten 

 

In de derde aanbeveling vraagt de visitatiecommissie dat S-Plus een realistisch beeld van haar werking 

geeft. In dit kader hebben we onze groepsregistratie voor 2019-2020 aangepast. De huidige 

beleidsperiode loopt van 2016 tot en met 2020. Uiterlijk op 1 april 2021 moeten de sociaal-culturele 

organisaties voor een laatste keer de gegevens over de werking van 2020 invoeren, zoals deze nu 

worden opgevraagd in de SISCA-applicatie. In het kader van het nieuwe decreet zal onze registratie 

opnieuw aangepast worden voor het invoeren van de data van de werking in SISCA voor 1 april 2022.                                 

 

3.1 Proces van aanpak aanpassing registratiesysteem activiteitenwerking. 

3.1.1 Definiëren probleemstelling. 

De huidige S-Plus groepsregistratietoepassing voorziet in het registreren van de werkingsactiviteiten 

onder 1 functie. Dit geeft volgens de visitatiecommissie geen realistisch beeld van de werking. 

 

3.1.2 Formuleren business behoeften. 

De activiteiten moeten onder meerdere functies kunnen worden ingevuld om aan de functiemix te 

voldoen. 

3.1.3 Detectie problemen en valkuilen. 
Als we de huidige registratietool aanpassen aan meerdere functies, wordt het aantal deelnemers 

vermenigvuldigd wanneer we de activiteit een extra functie toekennen. De registratietool wordt 

geüpload in SISCA. We moeten bij aanpassing van ons eigen registratiesysteem er op letten dat het 
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totaal aantal activiteiten en het totaal aantal deelnames geen optelsom zijn van de activiteiten per 

functie. 

3.1.4 Contact overheid m.b.t. het vermijden van dubbeltellingen in SISCA 

We overlegden telefonisch met Barbara Beausaert en Maarten Vandekerckhove, teamverantwoordelijke 

kennisontwikkeling van CJM Vlaanderen, hoe we deze dubbeltelling van deelnemers kunnen vermijden. 

3.1.5 Ontwikkeling instrument 

We ontwikkelden een nieuw registratie-instrument waar de geregistreerde activiteiten aan 

verschillende functies (functiemix) worden gekoppeld, zonder dat er een link bestaat tussen de 

optelsom van de deelnames aan het totaal aantal activiteiten met de functies.  

3.1.6 Testfase & oplevering 

We vroegen aan enkele administratieve medewerkers om de nieuwe registratietool uit te testen. Na een 

positieve evaluatie volgde de oplevering. 

 

Voorbeeld S-Plus registratietool 

 

Naam S-Plus Arendonk 2019 

Statuut Lokale groep S-Plus vzw 

Provincie Antwerpen TOTAAL Activiteiten: 2 - Aantal deelnemers: 92 

Levensfase Routineus INFORMATIE SISCA 

Ondersteunings-

pakket   Invalshoek klassiek sociaal-cultureel werk 

Gestopt in 2019 neen Lidmaatschap met betalend lidmaatschap 

Postcode 2370 Vorm lidmaatschap individueel 

Uren groepsbege-

leiding ter plaatse   

Gebied lokaal 

Aantal 

Bestuursvrijwilligers 
  

Aantal 

taakvrijwilligers 
  

datum Plaats tijdstip omschrijving 

 

Naam S-Plus Plussers op pad - regio Turnhout 2019 

Statuut Thematische groep S-Plus vzw 

Provincie Antwerpen TOTAAL Activiteiten: 0 - Aantal deelnemers: 0 

Levensfase  Startend INFORMATIE SISCA 
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Ondersteunings-

pakket   Invalshoek klassiek sociaal-cultureel werk 

Gestopt in 2019 neen Lidmaatschap met betalend lidmaatschap 

Postcode 2300 Vorm lidmaatschap individueel 

Uren groepsbege-

leiding ter plaatse   

Gebied lokaal 

Aantal 

Bestuursvrijwilligers 
  

Aantal 

taakvrijwilligers 
  

datum Plaats tijdstip omschrijving 

 

 

Voorbeeld SISCA-registratie S-Plus Brugge-centrum 
 

 

3.1.7 Maatregelen met betrekking tot de samenwerking 

De overheid verwacht van S-Plus een coherenter verhaal en een impactgerichtere strategie met een 

nationale coördinatie en duidelijkere taakverdeling tussen de verschillende niveaus. 
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3.1.8 Afspraken rond het opstellen van de jaarplanning & de begroting 

Om tot een coherenter geheel te komen, herdenken we de manier van opstellen van de planning. De 

bedoeling is om tot één gedragen planning te komen. Het is daarbij belangrijk dat we goede praktijken 

delen, opnemen in de voortgangsrapportering en de bevindingen uit deze experimenten opschalen en 

verduurzamen in de algemene werking van de organisatie. We maken ook concrete afspraken over het 

onthaal, de aansturing en het takenpakket van de medewerkers die werken in de verschillende regio’s. 

In het voorjaar voorafgaandelijk aan een nieuw werkingsjaar wordt één gezamenlijke planning door 

nationale en regionale medewerkers op basis van ideeën van iedereen binnen het kader van het 

beleidsplan gemaakt.  Deze planning geeft een volledig overzicht van de werking. Er wordt bij elk 

initiatief steeds de verwachte impact vermeld. Tijdens de zomermaanden wordt deze planning 

uitgeschreven door de nationale medewerkers, gevolgd door een finale aftoetsing in september binnen 

de vzw met aanvullingen en wijzigingen en definitieve goedkeuring door de RvB in november. 

3.1.9 Afspraken rond opstellen van het beleidsplan 

De nationaal verantwoordelijke stelt een beleidsplanningsteam samen waarin professionele en 

vrijwillige medewerkers en interne en externe experten vertegenwoordigd zijn. De nationaal 

verantwoordelijke legt de RvB een plan van aanpak voor m.b.t. het proces om te komen tot een 

beleidsplan. Er is een definitieve goedkeuring van het beleidsplan door de RvB in november. Eind 

december 2019 wordt het beleidsplan ingediend. 

 

Beoordelingselement 11: De zorg voor professionalisering en 

professionaliteit.  
 

Verbetersuggestie 1: De visitatiecommissie suggereert S-Plus om een globaal beleid te ontwikkelen op het 

vlak van professionalisering en professionaliteit, waaronder een globaal HR beleid. Dit beleid moet de 

organisatie in staat stellen toekomstige uitdagingen aan te gaan. De vereniging moet onder andere de 

noden op het vlak van competenties helder in kaart brengen en gericht op zoek naar de juiste profielen. 

 
1. HR-beleid 
We willen ervoor zorgen dat al onze medewerkers over de kennis, vaardigheden en het engagement 
beschikken om dagelijks met plezier mee te werken aan de uitdagingen van onze organisatie, onze 
missie, visie en kernwaarden.   
De waarden van onze organisatie vormen ook de gemeenschappelijke band tussen onze medewerkers.  
Eén globaal HR-beleid is een basisvoorwaarde om dit te realiseren.  
De laatste jaren heeft S-Plus hier dan ook werk van gemaakt. 
 
Eénvormige functieprofielen per type beroepskracht worden in de organisatie gebruikt en ieder jaar is 
er een loopbaangesprek. In ons kwaliteitshandboek zijn 8 profielen opgenomen met daarbij de taken, 
de verantwoordelijkheden en de kernresultaatsgebieden opgesomd die bij een functie behoren. De 
functieomschrijvingen werden gekoppeld aan een competentieprofiel dat informatie geeft over de 
kennis, vaardigheden en attitudes die een medewerker nodig heeft om de functie goed te kunnen 
vervullen. Vacatures uitschrijven en aanwerving van nieuwe medewerkers gebeuren vanuit het landelijk 
secretariaat   
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 Administratief medewerker algemeen 

 Administratief medewerker boekhouding 

 Administratief medewerker personeelsadministratie 

 Coördinator administratie en kwaliteitszorg 

 Educatief medewerker 

 Stafmedewerker  

 Regionaal verantwoordelijk 

 Nationaal verantwoordelijke  
 
Voor de medewerkers zijn er jaarlijks meerdere opleidingsinitiatieven en vormingsmomenten voorzien. 
We streven ernaar om een gevarieerd aanbod van ontwikkelingsinitiatieven aan te bieden. Dit doen we 
door te focussen op 3 domeinen:  

 basisopleidingen 

 strategische opleidingen 

 persoonlijke ontwikkeling met extra aandacht voor welzijn op het werk.  
 
De basisopleidingen zorgen ervoor dat onze medewerkers beschikken over de kennis en vaardigheden 
die nodig zijn voor de uitoefening van hun functie. Deze opleidingen vinden on-the-job plaats.  
Daarnaast hebben we een strategisch opleidingsaanbod.  
In deze opleidingen werken we aan de kennis, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn bij de 
realisatie van onze missie.  
Ook de coaching van en intervisies met onze educatieve medewerkers zijn hierin voorzien.  
Hiervoor maken we gebruik van het aanbod van externe aanbieders (Socius, Sociare, Switch, se.lab, 
Kwadraet …) of geven medewerkers interne vormingen (nieuwe website, nieuwe activiteitenregistratie, 
GDPR…). 
 
Ten slotte worden onze medewerkers gestimuleerd om na te denken over hun persoonlijke 
ontwikkeling. 
Ze kunnen aansluiten bij de activiteiten Well@Work van de gezondheidspreventiedienst van de 
socialistische ziekenfondsen, onze samenwerkende partner.  
Dit is een aanbod met topics zoals yoga op het werk, ontdek de trap, stressreductie door (lach)yoga, 
ontdek werken aan een sta-bureau, mindfullness op het werk, enz. 
 
In onze operatorgids  zijn alle afspraken opgenomen in verband met: 

 Lonen en vergoedingen 

 Arbeidsduur, uurrooster, thuiswerk 

 Afwezigheden: verlof, feestdagen, klein verlet, tijdskrediet, educatief verlof… 

 Einde arbeidsovereenkomst 
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2. Middelenbeleid  

 
Het grootste gedeelte van de subsidies die de organisatie ontvangt komt van het decreet Sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. 
Daarnaast haalt S-Plus middelen uit andere bronnen dan overheidssubsidies: 
 

 Lidgelden 

 Inkomsten uit sociaal-culturele activiteiten 
 
S-Plus zoekt naar ook naar bijkomende financiering.  
We zien deze extra middelen als microfunding die projectmatig is en complementair. 
Het gaat om een flankerend beleid, niet ter vervanging van de structurele overheidsfinanciering.  

 Sponsoring 
We zullen aanvragen blijven indienen bij bedrijven voor het verwerven van sponsoring voor 
activiteiten en projecten. Dit leverde ons het voorbije werkingsjaar €113.574 op. 

 Giften  
In 2019 hebben we een erkenning voor het afleveren van fiscale attesten verkregen en hebben  
medewerkers een opleiding gevolgd om in 2020 een actieplan fundraising uit te werken. Doel is 
om de inkomsten uit giften deel uit te laten maken van de totale inkomsten. We evalueren de 
acties driemaandelijks, monitoren de inkomsten en sturen bij waar nodig. 

 We hebben een online tool voor het monitoren van projectoproepen. We bouwen onze 
expertise en know how verder uit voor het schrijven van de projectdossiers, waardoor we 
dossiers indienen die kans op financiering maken 

 We promoten Trooper bij onze groepen 

 De Hartenwensen zijn geregistreerd als goed doel voor De Warmste Week 
 

De meeste aankopen worden getoetst aan de principes van prijs/kwaliteit verhoudingen. We werken 
met minimaal drie offertes om prijzen te vergelijken.  
S-Plus heeft op elk moment een accuraat beeld van haar financiële situatie en aanwending van haar 
jaarbudget in het bijzonder.  
We voeren een driemaandelijks budgetcontrole beleid en nemen acties ter bijsturing, indien nodig.  
Zo wijken we zo weinig mogelijk af van het vooropgestelde budget.  
 
Door overschrijdend met andere vzw’s te werken delen we kosten van bv. vormingen en IT. 
Zo beschikken we over kwalitatieve modules.   
In de loop van de volgende beleidsperiode vervangen we verder onze oude programma’s beheer 
vrijwilligers en groepen en hun activiteitenregistratie door eenvoudige webapplicaties die ook door 
vrijwilligers kunnen gebruikt worden. 

 
 

 

 
 

 
 
 

https://sectorabc.socius.be/woordenlijst/decreet/
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