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Dienst : S-Plus vzw 

Datum  : 21/10/2019 

Onderwerp : Raad van Bestuur  

   

Aanwezig : 

Jos Bertrand, Thierry Daenekindt, Boudewijn Dhaese, Sofia Daghmoumi 
(raadgevend), Leona Detiège, Herman De Loor, Christel Geerts, Hans 
Heyndels, Marcel Logist, Corry Maes (raadgevend), Pierre Neefs, Leen 
Pollentier, Irene Steemans, Marc Vanleynseele, Steven Verrees, Hanne 
Verhoeven en John De Ridder (verslag).  

 

Verontschuldigd : 

Hannelore Abrahams, Freddy D’Havé (volmacht aan Leona Detiège), Freddy 
De Vilder, Katrien De Weirdt, Peggy Demoor (raadgevend), Jean-Marie 
Lambrecht, Sofie Lambrechts (raadgevend), Dirk Laruweere (raadgevend), 
Sofie Meerschaut, Sylvia Pardon (volmacht aan Leen Pollentier), Katrien 
Rogiest, Karin Van Mossevelde (volmacht aan Thierry Daenekindt), Eddy 
Vandenbosch en Katalina Venegas (raadgevend). 

 
 
 

Agenda 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 21/05/2019 
2. Fusieovereenkomsten tussen S-Plus nationaal en S-Plus provinciaal: bespreking en goedkeuring 

- S-Plus nationaal – S-Plus Antwerpen 
- S-Plus nationaal – S-Plus Oost-Vlaanderen 
- S-Plus nationaal – S-Plus West-Vlaanderen 
- S-Plus nationaal – S-Plus Limburg 

3. Bespreking/input/remediëringsrapport 
4. Stavaza en bespreking Beleidsplan 2021-2025: de operationele doelstellingen 
5. S-Plus en DUO for a JOB – toelichting door Carlos Rovzar  Plussers begeleiden werkzoekenden allochtonen 
6. Varia. 

 
 

Verslag 

 

De vergadering vangt aan om 11u00. 
 
 

1. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur 21.05.2019 
 

Het verslag van de Raad van Bestuur van 21 mei 2019 wordt unaniem goedgekeurd. 
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2. Fusieovereenkomsten tussen S-Plus vzw nationaal en S-Plus vzw’s 

provinciaal: bespreking en goedkeuring 
 
 
Corry Maes geeft het woord aan Steven Verrees en Hanne Verhoeven van de juridische 
dienst. Zij geven toelichting bij de procedure. 
 
Nog niet alle provinciale vzw’s hebben al hun Raad van Bestuur en Algemene 

Vergadering gehad, waar dit punt wordt geagendeerd. Ze hebben alle documenten ikv 

de fusieovereenkomsten ontvangen. Het is de bedoeling dat de fusieovereenkomst na 

beslissing ondertekend terug naar Brussel komt, zodat ze op de Raad van Bestuur van 

28.11.2019 van de nationale vzw ondertekend kunnen worden. Wat de 

ontbindingsbeslissing van provinciale besturen betreft, stuurde Lilith Roggemans 

iedereen nog een verklarende mail zodat de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad 

correct gebeuren. 

Indien de fusieovereenkomsten niet tijdig zouden voorhanden zijn voor de 

bestuursvergadering op 28.11.2019, vormt dit geen probleem op voorwaarde dat: 

 dit punt geagendeerd staat op de Raad van Bestuur dd. 21.10.2019? van de 

nationale vzw 

 de bestuursleden de documenten tijdig gekregen en gelezen hebben 

 ze akkoord gaan met de inhoud ervan 

 de bestuursleden hun akkoord geven dat deze later ondertekend mogen worden 

door 2 bestuurders zodra ze in Brussel toekomen 

 er een duidelijke notulering van dit akkoord in het verslag is (! belangrijk) 

 de beslissing tot ontbinding van de provinciale vzw’s in 2019 in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd wordt  

Bij de ontbindingsbeslissing door de provinciale vzw’s wordt ook een vereffenaar  
aangesteld en wordt de effectieve ontbindingsdatum op 30.06.2020 vastgelegd. De 
nationale vzw zal op haar tweede Raad van Bestuur van 2020 de overdracht van het 
vermogen van iedere provinciale vzw afzonderlijk aanvaarden.  
 
De bestuursleden hebben de documenten tijdig ontvangen en gelezen en geven hun 
akkoord met de inhoud ervan. Ze beslissen dat ze later voor akkoord ondertekend 
mogen worden door twee bestuurders. 
 
 

3. Bespreking/input/remediëringsrapport 
 

Corry Maes meldt dat het remediëringsrapport in een eindfase zit. Het werd nagelezen 
door interne en externe personen. Hun bemerkingen werden besproken en opgenomen.  
De leden van de vergadering duiden Christel Geerts aan voor een definitieve lezing. 
Corry Maes heeft een mail gekregen van de Voorzitter van de visitatiecommissie. De 
tweede visitatie is gepland op 06.12.2019. 
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4. Stavaza en bespreking Beleidsplan 2021-2025: strategische – operationele 
doelstellingen en acties 

 
 
Het beleidsplanningsteam volgt de uitwerking van de teksten via toegang tot een 
dropbox. Het beleidsplan 2012-2025 moet ten laatste 31/12/2019 in KIOSK opgeladen 
zijn.  
Het remediëringsrapport was een belangrijke inhoudelijke voorbereiding op dit nieuw 
beleidsplan. 
 
De leden hebben geen bemerkingen bij de doelstellingen en acties en geven hun 
akkoord dit verder uit te werken. 
 
 

5. S-Plus en DUO for a JOB – toelichting door Carlos Rovzar  
 
De Voorzitter verwelkomt Carlos Rovzar op de vergadering. 
 
Carlos licht de powerpoint en documenten toe. 

 DUO for a JOB is 2013 opgestart in Brussel 
 linken werkzoekende personen met een andere culturele achtergrond aan 50-

plussers  
 30 a 40 procent vindt geen werk of ze ondervinden moeilijkheden qua integratie 
 doel is om hen (sneller) te activeren op de arbeismarkt  
 in Antwerpen is het doel 250 duos op te starten 
 ook actief in Vlaams en Waals Brabant, Luik, Gent, Brussel, Parijs.  
 de levenscyclus van een duo kandidatuur is 2/uur/week gedurende 6 maanden 
 de taken van de medewerkers van DUO for a JOB zijn: vorming van de mentor; 

duo’s matchen en omkaderen.  
 voordelen voor S-Plus: samenwerking kadert in het promoten van actief ouder 

worden, nieuwe mensen bereiken, persoonlijke ontplooiing stimuleren, 
blikverruimende ervaringen aanbieden, ervaringen van jullie leden blijven 
valoriseren, nieuwe leden bereiken, kwetsbare jongeren nieuwe kansen bieden, 
diversiteit doen werken en sociale cohesie versterken. 
 

Jos Bertrand vindt dit een mooi project en vraagt welke contactpersonen er al in 
Brussel werden aangesproken? Hij wil dit als Voorzitter van ESO ook bekijken ikv   
internationale samenwerking. 
 
Carlos Rovzar werkt In Brussel met Actiris. Hij zal de contactgegevens doormailen aan 
Corry Maes.  
 
Boudewijn Dhaese vindt dit een interessant onderwerp. Hoe kunnen we ondersteunen 
en mentoren in onze doelpubliek recruteren? Misschien door getuigenissen van 
mentoren en jongeren in onze mediakanalen op te nemen? 
 
Carlos Rovzar meent dat de communicatie inderdaad uiterts belangrijk is voor succes 
bij het vinden en behouden van nieuwe mentoren.  
De kandidaat mentoren moeten zich eerst inschrijven voor een infosessie, gevolgd door  
een intakegesprek. Pas nadien komen verdere afspraken en vorming aan bod. Als een 
Samenwerkende partners: VDAB en OCMW’s. 
 
 
 
 



 
 

Verslag Verslag RVB 21 OKTOBER 2019 Bladzijde 4 van 4 
 

 

Afspraken: 
Corry Maes bespreekt dit op de volgende coördinatievergadering met de regionale 
verantwoordelijken en bekijkt met communicatie welke kanalen meest relevant zijn 
om nieuwe mentoren te bereiken. 
 
Marc Vanleynseele verwijst naar een gelijkaardig project in Kortrijk.  
 
 

6. Varia 
 

 Jos Bertrand nodigt de leden uit op het ESO seminarie van donderdag 21 
november 2019 met als onderwerp “Big Pharma – Untouchable or not”-  Royal 
Library Brussels, Kunstberg 28 te 1000 Brussels (kortbij centraal station)  
Sprekers: 
Marije Lafebber, PES Deputy Secretary General 
Moderator Marije Laffeber  
Dr Ri De Ridder: President Medicins du Monde Dr Wilbert Bannenberg: Chair HAI-
Europe Association Sibylle Reichert: Executive director AIM. 

 
Op 29 april 2020 is er een actie ism met de Europese Jongsocialisten rond het klimaat. 
De PES zal 1/5 van hun staf ter beschikking stellen voor ondersteuning van het 
secretariaat van ESO. 
 

 Corry Maes vraagt om na te denken over de kandidatuur Voorzitter landelijke  
Beleidswerkgroep. Deze persoon zetelt ook in onze Raad van Bestuur. 

 
 Corry Maes legt nav de infonota Goed Bestuur (besproken RVB 21 mei 2019) op 

de volgende bijeenkomst een voorstel van nieuwe samenstelling van de 
bestuursorganen voor.  

 
 
Volgende Raad van Bestuur gaat door op donderdag 28 november 2019. 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 11u30. 
 


