Duiding bij dit voortgangsrapport
S-Plus koos ervoor om de acties voorop gesteld in het beleidsplan, niet meer op te nemen in haar voortgangsrapport. Het leek ons
destijds een goeie keuze om de operationele doelstellingen op te delen in acties, zo hadden we onmiddellijk een duidelijk
vijfjarenplan. De eerste jaren liep dat ook vlot, maar we merken dat het almaar moeilijker wordt om de timing van de acties
vooropgesteld tijdens het voorjaar 2015, aan te houden. Door omstandigheden of opportuniteiten, is het soms mogelijk om
vroeger te starten met sommige acties of doelstellingen. Daardoor verschuiven andere acties naar een later tijdstip. Het komt ook
voor dat we verschillende acties samennemen of anders invullen dan voorzien. Door krampachtig vast te houden aan de acties,
brengen we onszelf in moeilijkheden en maken we van dit voortgangsrapport een moeilijk te lezen document waarin we ons
telkens weer verantwoorden, terwijl de echte bestaansreden ervan, nl. wat heeft S-Plus gepresteerd in 2017 en wat plannen wij
voor 2018/2019/2020, verloren gaat. En dat kan zeker niet de bedoeling zijn.
S-Plus voegde in dit voortgangsrapport een extra operationele doelstelling toe onder algemene doelstelling 1 met betrekking tot
een aangepast aanbod. We kozen hiervoor omdat de landelijke activiteiten niet opgenomen zijn in dit beleidsplan en we dat toch
als een gemis ervaren.
In OD 1.4 ‘S-Plus organiseert jaarlijks een divers aanbod aan landelijke activiteiten die voldoen aan de vier functies’ geven we
een overzicht van de landelijke activiteiten die geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd worden met de subsidie die we krijgen van de
Vlaamse Overheid.
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EVALUATIE 2017 – ACTIES 2018 – PLANNING 2019-2020
Legende bij de tabellen
Vakje na OD wit: OD is nog niet gestart
Vakje na OD :
Vakje na OD

oranje

V

groen

werken aan de OD, maar het doel is nog niet behaald
: OD is behaald

AD 1 Tegen het einde van de beleidsperiode is de visie over alle doelgroepen en het aangepast aanbod geïmplementeerd
in de werking van S-Plus.
OD 1.1 Tegen eind 2016 beschikt S-Plus over een uitgeschreven visie over een inclusief aanbod voor alle doelgroepen.
Terugblik/evaluatie 2017
S-Plus heeft in kader van haar
participatiestrategieën een visienota
inclusieve vrije tijd voor personen met een
handicap en personen met dementie en hun
mantelzorgers uitgeschreven. Deze is
gebaseerd op volgende principes:
- Personen met een handicap en
personen met dementie een
volwaardige deelname aan
activiteiten garanderen
- Kunnen als niet-lid proeven van het
aanbod.

Acties 2018
We werken verder aan de acties in de
visienota.
In samenwerking met VFG werken we
tips voor een inclusieve werking voor de
afdelingen uit.
We starten 2 inclusieve vrijetijds
proefprojecten. We begeleiden 2
afdelingen bij de opzet van een inclusief
aanbod.
De inclusieve deelnemers ‘proeven’ van
het aanbod, zonder lidgeldverplichting.
We vertrekken van de keuzevrijheid van
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V

Planning 2019-2020
We evalueren de proefprojecten en
samenwerkingen, bundelen de goede
praktijken en de valkuilen. Dit is de
basis voor verder overleg met
medewerkers en lokale vrijwilligers
en de start voor de inbedding van
inclusief werken in de ruimere
werking.

-

-

De basis is keuzevrijheid van
personen met een handicap en
personen met dementie en hun
mantelzorgers
De inclusieve gedachte houdt ook in,
vrijheid in het maken van een
exclusieve keuze
Onze rol is om afdelingen te
versterken en te ondersteunen in het
organiseren van inclusieve
vrijtijdsactiviteiten ism organisaties
die werken rond handicap en
dementie: VFG, Inclusie Vlaanderen,
MS-Liga, Dementiecentrum.
Voorwaarde is dat wij voor de
omkadering hiervoor andere en
nieuwe vrijwilligers kunnen aantrekken.

In 2017 werkten we aan de uitbreiding van
zorgvakanties (OD 1.3), recruteren van
buddy’s voor personen met dementie, de
verdere uitrol van de voelschorten,
activiteiten voor alleenstaanden en
budgetactiviteiten.

de deelnemers, die misschien opnieuw
een exclusieve keuze maken.
We zetten een meter/petertraject op
met deze afdelingen i.s.m. VFG. Deze
meters en peters onthaalt en begeleidt
de nieuwe deelnemer,maakt hem
vertrouwd met de werking en
introduceert de deelnemer bij de
andere leden.
We rollen het project buddysysteem
verder uit. Dit betekent concreet dat
dankzij buddy’s de persoon met
dementie en zijn mantelzorger aan de
activiteiten deelnemen. Ofwel dat een
oppasbuddy toelaat dat de mantelzorger
deelneemt. De buddy’s zorgen voor
vervoer. We zetten een
recruteringscampagne op. We starten
met een interview met deze buddy’s in
ons ledenmagazine van april. Dit kadert
volledig in afgelijnde taken voor nieuwe
vrijwilligers.

De UiTpas wordt door onze provinciale
secretariaten verder gepromoot bij de
afdelingen.
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OD 1.2 Tegen eind 2016 beschikt S-Plus over een visie over het evenwicht tussen specifiek socio-cultureel
gezondheidsaanbod en algemeen socio-cultureel aanbod.
Terugblik/evaluatie 2017
Acties 2018
In het voorjaar 2017 werd een overzicht voor We evalueren en werken verder met de
de medewerkers gemaakt van de resultaten
plantool na eventuele verfijning.
van een behoeftenonderzoek bij leden in
december 2016. Dit werd voorgesteld aan de
regio’s in juni 2017. Uit het
behoeftenonderzoek kwamen geen
verrassingen, er zijn geen uitschieters. We
scoren hoog op de onderdelen: cultuur,
reizen, gezondheid en belangenbehartiging.
Daarom is het belangrijk dat we streven naar
een evenwichtig aanbod hiertussen. We
hebben een digitale plantool uitgewerkt voor
een transparante jaarplanning van
landelijke, bovenlokale en lokale activiteiten
met als doel een divers en evenwichtig
aanbod. We promoten deze werkwijze in alle
geledingen van onze werking. Er is ook een
papieren versie beschikbaar voor nietdigitale vrijwilligers
Dit behoeftenonderzoek was een leertraject.
En de conclusie is dat we vragenlijst moeten
verfijnen. Bij een volgend
behoeftenonderzoek moeten we met onze
vragenlijst trachten meer in de diepte
werken. Opsplitsing tussen stad en
platteland zal misschien meer verschillen
tonen.
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V

Planning 2019-2020
Eind 2019 plannen we een
tevredenheidsmeting bij de leden.
Het behoeftenonderzoek in
december 2016 is er gekomen omdat
uit de tevredenheidsmeting bleek dat
ons aanbod moest geëvalueerd
worden. Afhankelijk van de
resultaten van de
tevredenheidsmeting in 2019 wordt
er opnieuw een behoeftenonderzoek
gepland.

OD 1.3 Tegen het einde van de beleidsperiode hebben minimaal twee vooraf gespecifieerde doelgroepen, nl.
mantelzorgers en alleenstaanden een aangepast reisaanbod.
Terugblik/evaluatie 2017

Acties 2018

Planning 2019-2020

S-Plus organiseert i.s.m. S-Plus Mantelzorg
en Steunpunt Mantelzorg een mantelzorgvakantie voor personen met dementie
aan de Belgische kust. De vakantie is volzet.
Mantelzorgers hebben de keuze om deel te
nemen aan een activiteitenprogramma of er
zelf op uit te trekken.

We promoten ons uitgebreider aanbod
mantelzorgvakanties in groep en
individueel naargelang de zorgbehoefte.
We mikken dit jaar op minimum 60
deelnemers.
Voor twee van de drie
mantelzorgvakanties 2018 gaan we
nieuwe samenwerkingen aan met het
zorgcentrum Aquamarijn te Kalmhout en
het herstelcentrum Dunerose te
Wenduine, omdat hier continu
professionele zorgomkadering is. De
zorgvakantie light is reeds 2 jaar
positief geëvalueerd door de
deelnemers en blijven we mee
organiseren i.s.m. met S-Plus
Mantelzorg en Steunpunt Mantelzorg.
o De zorgvakantie Light gaat
door in een vakantiecentrum
aan de Belgische kust van
17/09 – 21/09/2018.
o Zorgvakantie Medium van
31/07/2018-06/08/2018 in
zorgcentrum Aquamarijn
o Zorgvakantie Heavy: 01/10 –
31/03 in herstelcentrum
Dunerose
We recruteren nieuwe vrijwilligers
met een zorgachtergrond. Zij volgen
de opleiding voor reisbegeleiders op

Zorgvakanties:
• Ons doel is te groeien tot 100
deelnemers en blijven verder uit
te bouwen. We sturen het
aanbod bij op basis van evaluaties
van deelnemers en vrijwilligers.
• We blijven investeren in het
recruteren van nieuwe
vrijwilligers die voldoen aan het
vrijwilligersprofiel dat hiervoor
werd opgesteld.

Tijdens de evaluatievergadering met de
vrijwilligers achteraf bleek dat het een
zware zorgvakantie was.
Voorafgaand aan de vakantie plannen we
nochtans een huisbezoek om de zorggraad en
–noden van de deelnemers te bepalen. Dit is
altijd een momentopname. Medewerkers
hadden het ook moeilijk om aanvragers te
weigeren. Hun uitgangspunt was dat
iedereen recht heeft op vakantie. De
vrijwilligers waren mentaal en fysiek wat
overdonderd. Ze zijn heel gemotiveerd en
empathisch, maar hebben niet het profiel
om een zware zorgvakantie te begeleiden.
Het zijn geen verpleegkundigen of
verzorgenden, maar creatievelingen met een
groot hart en harde werkers.
Daarom hebben we een nieuw aanbod
uitgewerkt met verschillende vakanties
volgens de zorgbehoefte. Er worden drie
indicatorenlijsten zorgbehoefte opgesteld
voor huisbezoeken (light, medium, heavy).
Ook ons aanbod zorgvakanties wordt met
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Tegen 2019 is het aanbod voor
vakanties voor alleenstaanden klaar
en is duidelijk of we voor wellnessen specifieke gezondheidsvakanties
blijven samenwerken met Fontana of
moeten nadenken over een andere
piste.

deze visie uitgebreid.Aan de hand van de
indicatorenlijst wordt nu richting gegeven
aan welke vakantiebestemming best op hen
aansluit qua programma, zorgomkadering en
faciliteiten.
I.s.m. S-Plus Mantelzorg gaan we op zoek
naar nieuwe vrijwilligers met een
zorgprofiel.Zij zullen de bestaande pool
aanvullen met hun specifieke talenten.
We promoten een nieuwe samenwerking
rond zorgreizen en wellness reizen i.s.m.
Fontana, een gezondheidsvakantie naar
Boedapest met een combinatie van kuren en
cultuur wordt georganiseerd. Het aanbod van
Fontana slaat niet aan bij onze leden,
wegens te duur en sauna en massagebeurten
zijn niet echt iets waar onze senioren mee
vertrouwd zijn. We geloven in het belang en
waarde van deze reizen en onderhandelen
een nieuw dichtbij aanbod voor 2018 en
werken samen aan de promotie ervan.
Met reizen voor alleenstaanden zijn we nog
niet gestart omdat de uitbreiding van de
zorgvakanties veel tijd in beslag nam.

23/25-03-18 te Blankenberge en
21/04/18 in Brussel
We bekomen een tussenkomst voor de
leden van het Socialistische Ziekenfonds
van 35 euro per nacht voor de
zorgvakanties.
We breiden continu onze
vrijwilligerspool uit op basis van noden
en uitgeschreven profielen.
In oktober 2018 plannen we een
evaluatie van de nieuwe
samenwerkingen en van het aanbod
2018.
VFG toont eveneens interesse in
mantelzorgvakanties voor personen met
een handicap, maar nog niet in 2018.
We promoten een nieuw aanbod van
Fontana. We kiezen voor korte
reumavakanties in verschillende
buitenlandse kuuroorden en een dichtbij
wellnessweekend in Nederland. Er werd
voor reumavakanties gekozen omdat
reuma een vaak gezocht onderwerp is
online. Fontana organiseert een persreis
om haar werking te promoten. S-Plus
beslist om een vrijwilliger mee te sturen
die een reisverslag maakt voor onze
promotie, omdat we hopen hiermee ons
doelpubliek te bereiken.
Eind 2018 wordt de samenwerking
geëvalueerd. Dit zal bepalen of we op
deze weg verderggaan of de
samenwerking stopzetten.
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OD 1.4 S-Plus organiseert jaarlijks een divers aanbod aan landelijke activiteiten die voldoen aan de vier functies.
Terugblik/evaluatie 2017

Acties 2018

Planning 2019-2020

CULTUUR

CULTUUR

CULTUUR

•

•

•

•

S-Plus organiseert een
Nieuwjaarsconcert op 17-18-19
januari in Kursaal Oostende. We
huldigen Connie Neefs. Met ongeveer
6000 deelnemers is het concert
uitverkocht.
S-Plus organiseert jaarlijks een vijftal
buitenlandse reizen i.s.m. Azura
Groepsreizen en Fontana. In 2017
gingen we naar Bulgarije, Spanje,
Lanzarote, Cyprus, Corfu met Azura
en naar Boedapest met Fontana
(wellnessvakantie).

EDUCATIEF
•

S-Plus ondersteunt de campagne
‘Lekker Normaal’ van de
Socialistische Mutualiteiten. We
promoten deze campagne rond
gewone gezonde voeding naar onze
afdelingen. Afdelingen mogen foto’s
inzenden van gezonde gerechten of
een gezonde activiteit. Per provincie

•

Tijdens het Nieuwjaarsconcert
op 23-24-25 januari in Kursaal
Oostende huldigen we Willy
Sommers. Met optredens van
Isabelle A en Ben Cramer.
Presentatie: Luc Appermont.
We organiseren buitenlandse
reizen: verderzetting
samenwerking met Azura voor de
organisatie van elf buitenlandse
vakanties (vliegtuig / autocar).
In samenwerking met Fontana
wordt een wellnessvakantie
georganiseerd naar Nederland. SPlus organiseert daarnaast
tweemaal een citytrip naar
Lissabon (maart / november).

EDUCATIEF

EDUCATIEF
•

•

Nieuwjaarsconcert gaat
jaarlijks in januari door.
We organiseren buitenlandse
reizen.

We plannen een themadag ‘Zin
in geluk. Lang leve de happy
senior’ op 11 oktober in CC De
Werf in Aalst.
Voormiddagprogramma met
sprekers en lachyoga.
Namiddagprogramma met
optreden van ‘Hommages’.
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•

•

We ondersteunen de
gezondheidscampagne van de
Socialistische Mutualiteiten en
organiseren een eigen
activiteit in kader van deze
campagne.
Tweejaarlijks organiseren we
een studiedag. De volgende
vindt plaats in 2020.

•

•

is er een kookworkshop of
dansworkshop te winnen.
S-Plus organiseert op 15 december
het panelgesprek ‘Seks gaat niet
altijd op rust: intimiteit bij senioren’
met Bo Coolsaet, Luc Van de Ven en
Els Messelis. Ons boekje ‘Een b®oek
vol goesting’ wordt er verkocht. Het
debat is een onderdeel van het
Festival van de Gelijkheid,
georganiseerd door Curieus.
Met ‘Sterk in Weerwerk’ organiseren
we mee een vormingsdag voor
professionelen en vrijwilligers met
Bleri Lleshi tegen de verzuring van de
maatschappij.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING
•

S-Plus stelt een eisenbundel op voor
de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. De beleidswerkgroep, SPlusvrijwilligers uit onze lokale
entiteiten, bepalen 11 thema’s die
tijdens de bijeenkomsten inhoudelijk
verder worden uitgewerkt met
ondersteuning van medewerkers.
Tijdens het najaar wordt de inhoud
voorgesteld op de regionale
bijeenkomsten in alle provincies.
Input wordt meegenomen. In
december wordt de eisenbundel op
de website geplaatst, er gaat een

•

Pakket “Sterk in Tegenwerk” :
pakket voor afdelingen i.s.m.
Bleri Lleshi. Om de
(bestuurs)leden in de afdelingen
weerbaarder te maken voor alle
negatieve en vaak foutieve
stellingen (rond angst voor
aanslagen, veranderingen in de
maatschappij…) die er worden
geponeerd, stelt S-Plus een
traject voor met Bleri Lleshi met
interactieve voordrachten.
D.m.v. brieven aan hun
kleinkinderen proberen de
ouderen hun bezorgdheden,
visie, maar ook hoop voor de
toekomst formuleren.

MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING
•

•

Acties i.k.v.
gemeenteraadsverkiezingen:
eisenbundel op
nieuwjaarsconcert + voorjaar SPlusvertegenwoordigers
verdedigen in lokale
ouderenadviesraden visie en
aandachtspunten voor de
komende legislatuur.
Voorbereiding Vlaamse /
federale / Europese
verkiezingen: ideeënmuur op het
Nieuwjaarsconcert
Verderzetting vernieuwende
projecten:
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MAATSCHAPPELIJKE ACTIVERING
•

•

We stellen een eisenbundel op
voor de federale, Vlaamse en
Europese verkiezingen in
2019.
We werken innoverende
projecten uit.

•

printversie naar de afdelingen en
lokale beleidsvrijwilligers.
S-Plus start met twee vernieuwende
projecten:
o Beeldbellen (2017-2018):
Doel: nagaan hoe door
beeldbellen thuiswonende
ouderen professioneel
ondersteund kunnen worden
en of dit hun mantelzorger
ontlast van een aantal taken.
In 2017 wordt het project
voorgesteld aan de landelijke
medewerkers, leest S-Plus de
handleiding na op
leesvriendelijkheid en wordt
een pilootproject in
Antwerpen voorbereid.
o Full Buddy (2017-2018)
Wat? Proactieve detectie
(fysiek, cognitief,
psychologisch, sociaal) van
kwetsbaarheid vanuit de
leefomgeving van ouderen
door ontwikkeling van een
kwetsbaarheidsinstrument. SPlus is projectbegeleider in 4
nieuwe gemeenten(1000
Brussel, Wervik, Oudenaarde,
Wetteren).
Doel S-Plus? We doen gerichte
screening in kwetsbare
buurten. S-Plusbuddy’s doen
follow-up bezoeken en
doorbreken de eenzaamheid
van kwetsbare ouderen en

o

o

Beeldbellen: opstarten
pilootproject in
Antwerpen.
Bezoek aan de
testpersonen/man
telzorger,
installeren
beeldscherm en
technische uitleg
Dagelijkse
bijsturing
Tussentijdse
evaluatie in maart
Licentie loopt af
eind juni: bezoek
deelnemers,
interview met
topiclijst,
terugname
toestellen
Eindevaluatie
Full Buddy: verderzetting
project:
opstellen
vragenlijst
start opleidingen
vrijwilligers in
provincies
invoeren
antwoorden in
verwerkingstool
Aangepaste
overschrijdende
dienstverlening
waar nodig
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ondersteunen hen, hun
mantelzorgers en de sociale
omgeving op lange termijn
door toeleiding naar een ruim
vrijetijdsaanbod, breder dan
S-Plus, en naar een
ontbrekend zorgaanbod,
breder dan de Socialistische
ziekenfondsen.
GEMEENSCHAPSVORMEND
We organiseerden een mantelzorgvakantie
voor personen met dementie en hun
mantelzorgers (zie OD 1.3).
S-Plus heeft een uitgebreide werking in
woonzorgcentra:
•

•

Full Buddy’s bij
kwetsbare
ouderen
Slotsymposium
i.s.m. D-scope in
november

GEMEENSCHAPSVORMEND

•
•

Verderzetting werking in
woonzorgcentra
Organisatie van
mantelzorgvakanties (OD 1.3)

Hartenwens: het project waarmee SPlus al meer dan 20 jaar kleine en
grote wensen van rusthuisbewoners
vervult, heeft sinds 2017 een meter.
Chris Lomme maakt op 24 oktober
een helicoptervlucht samen met twee
rusthuisbewoners, en dit onder
massale persbelangstelling.
Voeding in de rusthuizen: tijdens de
‘Week van de Smaak’ beloont S-Plus
na een actieve zoektocht vier
rusthuizen die werk maken van de
kwaliteit van de voeding en de
omkadering van de maaltijden.
Hiermee willen we het probleem van
de vaak ondermaatse maaltijden in
WZC aankaarten. Nadien worden alle
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GEMEENSCHAPSVORMEND
•
•

Verderzetting werking in
woonzorgcentra
Organisatie van
mantelzorgvakanties (OD 1.3)

•

•

•

goeie ideeën gebundeld in een
inspiratiegids die verschijnt op de
website.
Yesterday Radio: na evaluatie blijkt
dat het aantal luisteraars van
Yesterday Radio niet groeit en
beperkt blijft tot dezelfde groep
ondanks promotie en een duidelijke
handleiding. De kostprijs die hier
tegenover staat, was niet meer te
verantwoorden, daarom werd het
project stopgezet eind 2017.
Voelschorten: project wordt ingebed
in de provinciale werking, in de
afdelingen, in de opleiding
verzorgenden van de vzw Thuishulp
van het NVSM en in de
mantelzorgcafés en - vakanties.
Leescontacten: verderzetting via
provincies. Via deze weg worden de
wensen voor het project Hartenwens
ingezameld.

AD 2 Tegen het einde van de beleidsperiode is het aanbod van S-Plus geoptimaliseerd op vlak van toegankelijkheid,
belangenbehartiging en de nieuwe digitale mogelijkheden.
OD 2.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft S-Plus minimaal één nieuw digitaal aanbod dat volledig
geïmplementeerd is in de werking.
Terugblik/evaluatie 2017
Er wordt een nationale Facebookpagina
aangemaakt naast de provinciale pagina’s.
Reden hiervoor is dat er nationaal sneller
items binnenkomen die kunnen gepost

Acties 2018
We zijn ons bewust van de voordelen
van een blog gelinkt aan onze website.
We onderzoeken en doen een voorstel
van welke werkwijze voor ons haalbaar
11

Planning 2019-2020
Onze website voldoet niet aan het
gebruik met smartphones. We maken
onze website responsive.

worden op Facebook. Deze worden dan
nadien gedeeld op de provinciale pagina’s.
Dit laat ons toe sneller in te spelen op
actuele thema’s.
Er is een dropbox voor beleidsvrijwilligers,
die S-Plusmandaten opnemen, opgestart.
Vrijwilligers vinden hierin teksten, verslagen
van vergaderingen, standpunten en
krantenartikels terug die hen ondersteunen
in het opnemen van hun mandaat.

is op vlak van tijdsinvestering. We gaan
luisteren naar goede voorbeelden en
ervaringen. We zouden het liefst werken
met een vrijwilligersbloggroep, waar
vrijwilligers en medewerkers naargelang
talenten en thema’s teksten voor de
blog kunnen schrijven. Indien we deze
kaart trekken zal de stafmedewerker
digitale communicatie blogopleidingen
moeten voorzien en deze werking
uitbouwen.

Tijdens de beleidsperiode starten we
met een blog gelinkt aan onze
website.

We werken aan de restyling van ons
Het digitaal vrijwilligersluik op de
ledenblad. We volgen hierin nu een
website wordt geupdatet en uitgebreid.
tweesporenbeleid voor ons divers
doelpubliek. Het blijft een printversie, maar
wordt ook op de website digitaal
aangeboden. De combinatie van de jonge,
frisse printrestyling en een digitale versie
heeft als doel een jonger publiek aan te
trekken
OD 2.2 Tegen het einde van de beleidsperiode zijn er minimaal twee pilootprojecten ouderenadviescentra
experimenteel actief in de consultatiebureaus van de Socialistische Mutualiteiten.
Terugblik/evaluatie 2017
De opstart is gepland in 2018. Tijdens
overlegmomenten rond opzetstructuur, waar
we gaan opstarten, wie dit project gaat
trekken komt ook naar boven dat de naam
ouderenadviescentra, op het werkterrein
voor verwarring kan zorgen.
Ouderenadviescentra was maar een
werknaam, we zouden na het pilootproject
een definitieve naam kiezen. Voorlopig
hebben we als werknaam gekozen voor
ouderenloket/seniorenloket, wat velen ook

Acties 2018
In januari zijn we een leertraject
gestart met één seniorenloket in S-Plus
Vlaams-Brabant. Dit laag-drempelig
initiatief gaat door in het
dienstencentrum van Sint-JansMolenbeek. Er wordt maandelijks een
ouderenloket georganiseerd, waar
senioren uit de buurt kunnen
langskomen met vragen. Uit een eerste
evaluatie in maart, blijkt dat de vragen
zeer uiteenlopend zijn. Senioren komen
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Planning 2019-2020
We willen deze ouderenloketten
organiseren in andere S-Pluspunten in
Vlaanderen en zullen hiervoor
vrijwilligers recruteren en vorming
geven.

niet OK vinden, is wat oudbollig, maar de
creatievelingen waren afwezig en een
definitieve naam zal met een ruime groep
worden bepaald.

met vragen rond vrijetijdsbesteding,
levenslang leren, informatie rond
woningaanpassing,
mindermobielencentrale, warme
maaltijden aan huis, pedicure aan huis,
thuishulp, vragen m.b.t. pensioenen,
tegemoetkomingen, belastingen ed.
Voor een warme doorverwijzing wordt
samenngewerkt met ziekenfondsen en
het Dienstencentrum Randstad. Doel is
om dit uit te breiden naar meerdere
keren per week. Op termijn willen we
hier meer vrijwiligers inschakelen.
OD 2.3 Tegen mei 2017 beschikt S-Plus over een inhoudelijk en financieel rapport die de mogelijkheden beschrijft hoe
personen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming kunnen deelnemen aan S-Plusactiviteiten tegen verminderde
prijs.
Terugblik/evaluatie 2017
In het kader van het werken aan een brede
participatiestrategie moest S-Plus starten
met een onderzoek naar hoeveel S-Plusleden
genieten van een verhoogde
tegemoetkoming. Hiervoor hebben we de
toelating aan onze partner, de Socialistische
Ziekenfondsen, moeten vragen om
datagegevens te bekomen. Dit was geen
gemakkelijk proces, waardoor dit pas kon
opgestart worden in 2018.
De gemiddelde kostprijs van een daguitstap
met busvervoer ligt tussen de 40 en 50 euro.
Dit is niet weinig en daarom is het sowieso
belangrijk om deelnameprijzen zo laag
mogelijk te houden.
Op een overlegvergadering met de
provinciale S-Plussecretariaten wordt beslist
om meer in te zetten op budgetactiviteiten

Acties 2018

Planning 2019-2020
In de gehele werking is het
Op dit ogenblik weten we dat er 431.646 organiseren van budgetactiviteiten
ingebed. We blijven het aanbod
leden van de Socialistische
Ziekenfondsen 60+ zijn. Hiervan
vernieuwen en aantrekkelijk houden.
genieten 128.911 leden van een
verhoogde tegemoetkoming, ofwel
De budgetreizen worden gepromoot
29,9%. We zijn nu de simulatie aan het
met ons algemeen reisaanbod.
maken hoeveel S-Plusleden deel
uitmaken van die 128.911 leden. Doel is S-Plus activiteiten worden binnen de
dit rond te krijgen voor de zomer van
werking van de UiTpas aangeboden.
2018.
We breiden ons keuzemenu uit met
budgetactiviteiten en het werken met
de UiTpas wordt geëvalueerd met de
provinciale secretariaten.
Bijsturing gebeurd aan de hand van deze
evaluatie.
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en S-Plus activiteiten aan te bieden via de
UiTpas, om ook participatie te verhogen bij
niet-leden. Bij het organiseren van
activiteiten wordt gezocht naar
opportuniteiten waar gratis toegang voor
culturele activiteiten mogelijk is, of
gecombineerd met wandelen, zonder privé
busvervoer en meer met het openbaar
vervoer. Dit zijn ook brooddoos activiteiten.
Er worden geen maaltijden in het
programma opgenomen en er wordt niet
spontaan rondgegegaan voor fooien, wat de
kostprijs drukt en deelnemers niet in
genante situaties brengt. Na de visienota
UITpas wordt afgesproken, dat de
provinciale secretariaten, lokaal
samenwerkingen met de UiTpas opzetten. De
voorwaarden verschillen immers van
gemeente tot gemeente.
Medewerkers schrijven in op een
inspiratiedag georganiseerd door CultuurNet
Vlaanderen rond het werken met de UiTpas.

Het nationaal secretariaat werkt aan
een voorstel budgetreizen voor 2019.

AD 3 Tegen het einde van de beleidsperiode is de lokale werking van S-Plus geoptimaliseerd op vlak van
gegevensregistratie en aangepaste lokalen.
OD 3.1 Tegen het einde van de beleidsperiode gebeurt in minimaal 40% van de afdelingen de gegevensregistratie
online.
Zie ook OD 9.3 (ontwikkeling van nieuw registratiesysteem: deze OD is daar een onderdeel van)
Terugblik/evaluatie 2017
Acties 2018
Planning 2019-2020
De jongere S-Plus leden en vrijwilligers
In 2018 wordt het dossier voor een
Tegen het einde van de
zitten mee op de digitale snelweg. Ze zijn
openbare aanbesteding gemaakt en
beleidsperiode heeft S-Plus grote
hiermee vertrouwd vanuit hun professionele
uitgestuurd.
vooruitgang geboekt in het
leven. Daarom is het belangrijk dat S-Plus
automatiseren en dus efficiënter
niet alleen inzet op de digitalisering van
maken van de gegevensregistratie
haar communicatie, maar ook op innovatie
14

op het vlak van haar administratie. Online
lid worden, inschrijven op activiteiten en het
online registreren van leden en activiteiten
door onze vrijwilligers zijn onderdelen van
de ontwikkeling van ons nieuw
registratiesysteem (zie OD 9.3). Dit is
belangrijk om jongere leden en vrijwilligers
aan te trekken en te behouden. Zij
verwachten hierin ondersteuning, zodat ze
minder administratieve belasting hebben.
Daardoor krijgen ze meer tijd voor andere
taken.

van afdelingen/groepen. Tijdens
vormingen worden onze afdelingsvrijwilligers geënthousiasmeerd om
samen met ons deze digitale weg in
te slagen. Er is een gebruiksvriendelijke helptool en onze
administratieve medewerkers zijn
opgeleid om onze vrijwilligers met
info en raad bij te staan. Het zal ook
een andere manier van werken
worden voor de administratieve
medewerkers. Zij zullen vrijwilligers
hierin moeten begeleiden en
ondersteunen, met voor hen als doel
eveneens minder administratieve
rompslomp en een snellere manier
van gegevensverzamelen en
dataverwerking.

We kunnen dit financieel niet alleen aan en
daarom is hierrond een samenwerking
gestart met onze partner Socialistische
Mutualiteiten en socio-culturele vzw’s.
Alternatieven via papieren documenten
blijven bestaan voor onze oudere
vrijwilligers die deze digitalisering liever aan
hun zien passeren.

De ingebrachte online ledendata en
activiteitenregistratie zullen door de
provinciale secretariaten gecheckt en
desnoods aangevuld worden.

In 2017 werd een informatieanalyse
uitgeschreven. Er werden groepsgesprekken
georganiseerd met de betrokken vzw’s om te
peilen naar hun behoeften. Dit resulteert in
een consolidatienota die het geheel bekijkt
over vzw’s heen.
Op basis van de ingewonnen informatie doen
we een marktverkenning.

Er zijn nog altijd papieren
invulformulieren voor wie deze
digitale manier van werken niet ziet
zitten.
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OD 3.2 Vanaf december 2016 worden alle S-Pluswerkvormen, zowel het formele afdelingswerk als de informele en
spontane vormen van verenigen, geregistreerd.

V

Terugblik/evaluatie 2017
Acties 2018
Planning 2019-2020
Na de nieuwe afdelingsvisie wordt de
Het registratiesysteem voor
Het registratiesysteem voor
registratietool voor de lokale werking
afdelingen/groepen wordt opgevolgd en afdelingen wordt opgevolgd en
aangepast. De registratietool is gebruiksklaar aangepast indien nodig.
aangepast indien nodig.
eind 2016 en wordt in het voorjaar 2017
breed gepromoot naar onze provinciale
secretariaten. Ze worden geïnformeerd over
de visie dat vanaf nu alle groepen moeten
geregistreerd worden. Ze deden dit nog niet
overal. Het registratiesysteem wordt door
alle secretariaten gebruikt i.k.v. de
gegevensregistratie voor het
voortgangsrapport 2016-2017.
OD 3.3 Tegen eind 2020 beschikt S-Plus over een actieplan met concrete richtlijnen voor aangepaste lokalen voor de
activiteiten van de afdelingen.
Terugblik/evaluatie 2017
Onze afdelingen zijn niet altijd toegankelijk
gehuisvest. Het is realiteit dat sommigen een
zaal huren achter een café of op een eerste
verdieping met alleen een trap. Anderen zijn
te klein gehuisvest en kunnen geen extra
leden meer toelaten omdat er gewoon te
weinig ruimte is. Soms zijn er wel alternatieven, maar dan vallen de huurprijzen
tegen. De werkgroep Slim gedeeld, is een
initiatief van de Verenigde Verenigingen, en
was voor S-Plus een opportuniteit om aan
deze problemen te werken. Doel van de
werkgroep is samenwerkingen te stimuleren
tussen scholen en verenigingen ikv het
openstellen van schoolinfrastructuur. S-Plus
is sinds 2016 actief lid van deze werkgroep.

Acties 2018
In 2018 maken we een actuele
inventaris over de toestand van de
gebruikte infrastructuur door onze 524
afdelingen.
• Wie heeft een eigen lokaal?
• Wat zijn de huurprijzen?
• Zijn ze toegankelijk? Wat zijn de
problemen?
In 2018 is er een vervolgtraject van de
werkgroep ‘Slim gedeeld’.
Op 25 april verschijnt de wegwijzer
‘Slim gedeeld’ in boekvorm. We
promoten de wegwijzer bij onze
afdelingen en informeren hen over dit
initiatief dat een uitweg kan bieden
16

Planning 2019-2020
We kijken lokaal of er
samenwerkingen met scholen
mogelijk zijn en leggen contacten.
We gaan samenwerkingen aan waar
mogelijk of zoeken met de lokale
besturen naar alternatieven.

De contacten werden gelegd na deelname
aan de studiedag Slim Gedeeld. Ze kwamen
in 2017 niet fysiek bijeen, maar er werd
digitaal samengewerkt aan de inhoud van
www.slimgedeeld.be en een wegwijzer van
de website in boekvorm. De website is
gebruiksklaar. De uitgave van de wegwijzer
was voorzien voor november 2017, maar
door zwangerschap van de medewerkster van
de Verenigde Verenigingen, uitgesteld naar
2018. De wegwijzer is een handig instrument
voor onze afdelingen met tips rond het
wegwerken van drempels ikv onder andere
verzekeringen, in te vullen documenten enz.
We maakten een inventaris van afdelingen
die een samenwerking hebben met scholen
die hun infrastructuur openstellen. Slechts 6
afdelingen maken hiervan gebruik. We
moeten onze afdelingen informeren over
deze mogelijkheden van samenwerking.

voor afdelingen die problemen hebben
met hun huidige beschikbare lokalen. De
Verenigde Verenigingen lanceren twee
evenementen om scholen warm te
maken om hun schoolinfrastructuur te
delen. Ze doen dit door fietsexursies op
16-17 mei, langs scholen met goede
voorbeelden van lokale samenwerkingen
en door een congres “Scholen delen, zo
doe je dat”, op 12 juni 2018, i.s.m.
VVSG en Kenniscentrum Vlaamse
Steden. S-Plus promoot de deelname
aan deze initiatieven bij hun
bestuursvrijwilligers.
Doel is om scholen en afdelingen waar
nodig en waar het kan te laten
samenwerken.

AD 4 Tegen het einde van de beleidsperiode is het vrijwilligersbeheer geoptimaliseerd.
OD 4.1 Tegen het einde van de beleidsperiode is de vrijwilligersnota toegepast in alle provincies.
Terugblik/evaluatie 2017
S-Plus heeft haar vrijwilligersbeleid, dat
rekening houdt met de noden van nieuwe
vrijwilliger, uitgeschreven in een
vrijwilligersnota. Het is een werkplan met
acties voor 5 jaar. Jaar na jaar voeren we
deze opdrachten uit. We hebben hierin
aandacht voor een warm onthaal, actuele
informatie, vorming, bedanking van onze

Acties 2018
Er komt een vervolgtraject op de
inspiratiedag‘Sterk in weerwerk’ van
2017. Onze medewerkers zijn versterkt
met methodieken en er wordt op basis
daarvan een een pakket ontwikkeld voor
de afdelingswerking. i.s.m. Bleri Lleshi.
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Planning 2019-2020
De uitvoering van onze
vrijwilligersnota startte in 2014 en
loopt tot eind 2018.
We blijven investeren in een
accuraat vrijwilligersbeleid door het
geven van vormingen en opleidingen,
door bedankingsmomenten te
organiseren en te blijven sleutelen

vrijwilligers en het digitaliseren van de
werking en de administratie.
Onze medewerkers nemen deel aan de
inspiratiedag ‘Sterk in weerwerk’ op 22 juni
2017 te Leuven. Het programma bestaat uit
het aanleren van methodieken om weerwerk
te bieden tegen de verzuring in onze
maatschappij en hoe de solidariteitswaarden
binnen onze vereniging te versterken. Er was
een plenair gedeelte met Bleri Lleshi en vier
workshops: ‘De Toogstrateeg’, ‘Onze sociale
zekerheid onder druk’, ‘Weerwerk en sociale
media’ en ‘(Re)actie’. In 2018 trekken de
educatieve medewerkers dit traject door
naar de afdelingen.
We organiseren een opleidingsweekend voor
reisbegeleiders in Nieuwpoort op 11-12
maart 2017. Dit bestaat uit cursussen voor
nieuwe reisbegeleiders en voor gevorderden.
De algemene vormingen voor S-Plus
vrijwilligers worden in de provincies
georganiseerd. Hierdoor blijven vrijwilligers
actueel geïnformeerd over de vrijwilligersregelgeving en het eigen vrijwilligersbeleid.
In maart loopt tijdens de week van de
vrijwilliger de nationale bedankingcampagne
‘Vrijwilligers troef’. Vrijwilligers krijgen
tijdens de provinciale bedankingsmomenten
een kaartspel met leuke anekdotes,
spreuken en versjes op de achterkant van de
speelkaarten.

We organiseren een opleidingsweekend
voor reisbegeleiders op 23-25 maart en
een vervolgdag op 21 april. Dit wordt
een vaste activiteit in onze planning,
omdat we van onze reisbegeleiders
verwachten dat zij jaarlijks een
opleiding volgen.
We bedanken onze vrijwilligers tijdens
de week van de vrijwilliger , maar nu
met een magneet met de vermelding,
‘Bedankt VIP, Vrijwilligerswerk is
prachtig’.
We zetten de ontwikkeling van een
nieuw databestand vrijwilligers verder
(zie OD 9.3)
Er wordt nagedacht over een
samenwerking rond een bovenbouw
vrijwilligers. Dit houdt in dat we ook
databestanden van andere verenigingen
kunnen raadplegen en aanspreken in
onze zoektocht naar vrijwilligers.
Concreet betekent dit dat we bestaande
vrijwilligers over verenigingen heen
kunnen delen.
Tijdens de evaluatie van onze website
komt de bemerking dat we moeten
werken aan een digitaal
vrijwilligersluik. Nieuwe vrijwilligers
willen online informatie en documenten
kunnen terugvinden. Dit luik kan ook
dienen als online onthaalmap. De info
zal ook nog steeds in een printversie
beschikbaar zijn.
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aan het recruteren van nieuwe
vrijwilligers.
Het nieuwe databestand vrijwilligers
en de bovenbouw is klaar tegen het
einde van de beleidsperiode.

We werken aan het optimaliseren van ons
databestand vrijwilligers. Dit loopt samen
met de ontwikkeling van ons nieuw registratiesysteem. Doel is om dit databestand
tegen het einde van de beleidsperiode
gebruiksklaar te hebben.

Tijdens vergaderingen met medewerkers
en vrijwilligers worden standpunten en
visie ontwikkeld rond het statuut van
verenigingswerker. We maken een
oplijsting van S-Plus vrijwilligersgroepen
die de overstap zouden kunnen maken.
OD 4.2 Vanaf 2018 wordt een gerichte vrijwilligerswerving toegepast.
Terugblik/evaluatie 2017
We werken aan vrijwilligersprofielen die
vertrekken vanuit specifieke noden,
behoeften en talenten van vrijwilligers. Via
de provinciale vormingen ‘Werven van
nieuwe vrijwilligers’ krijgen onze
vrijwilligers in de afdelingen inzicht in het
nieuwe werken met vrijwilligers en hoe ze
mensen kunnen aanspreken op basis van hun
talenten en voor specifieke taken. De
vorming vond plaats in vier provincies. S-Plus
Vlaams Brabant start met deze nieuwe
vorming in 2018.
Ze krijgen ook inzicht in de noden en
verwachtingen van de nieuwe vrijwilliger.
Via intervisiemomenten reiken we hen
hiervoor handvaten aan. Ze moeten
uitleggen waarom en voor welke taken ze
vrijwilligers willen en hoe ze dit zouden
aanpakken. Uitwisseling tussen de
deelnemers staat centraal en wordt
aangevuld met goede praktijken.

Acties 2018
De provinciale vorming ‘Werven van
vrijwilligers’ is opgenomen in alle
provinciale jaarplanningen, ze wordt nu
ook in Vlaams Brabant gegeven.
In het kader van onze innoverende
projecten Full
Buddy/Beeldbellen/buddy’s voor
personen met dementie en voor de
uitbreiding van de werking van onze
reizen en mantelzorgvakanties moeten
we nieuwe vrijwilligers recruteren met
specifieke talenten en voor specifieke
taken.
We spreken hiervoor onze eigen
kanalen aan, maar spreken ook nieuwe
aan, zoals S-Plus Mantelzorg, Steunpunt
Mantelzorg, het ledenblad van de
Socialistische Mutualiteiten, digitale
kanalen, netwerk, gepensioneerde
collega’s en familie.

Er is ook een algemene onthaalcursus voor
specifieke vrijwilligers (bv.
gezondheidspromotoren, S-Plus Promoteam).
We ontlenen hiervoor het onthaalspel
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V
Planning 2019-2020
Dit blijft een werkpunt gedurende en
ook na deze beleidsperiode, zowel
voor vernieuwing van vrijwilligers in
de afdelingen als in de vernieuwing
van de ruimere werking.

‘Samen sterk in vrijwilligerswerk’ van de
vrijwilligersdienst van de Socialistische
Mutualiteiten.
AD 5 Tegen het einde van de beleidsperiode zijn de samenwerkingsverbanden van S-Plus geoptimaliseerd.
OD 5.1 Tegen mei 2019 beschikt S-Plus over een actieplan met als doel vorming en ondersteuning te bieden aan haar
leden in de lokale ouderenadviesraden.
Terugblik/evaluatie 2017
We werken aan de verdere uitvoering van
onze visienota rond belangenbehartiging. In
kader van een betere communicatie rond
belangenbehartiging maken we een actueel
overzicht van de S-Plusvertegenwoordiging in
de lokale ouderenadviesraden en doen we
inspanningen om de e-mailadressen van onze
vrijwilligers en leden te verzamelen om hen
sneller te informeren over actuele thema’s.
S-Plus heeft 566 vertegenwoordigers in
lokale raden.

Acties 2018
Op het nieuwjaarsconcert in januari is
een ideeënmuur beschikbaar waar leden
en lokale (beleids)vrijwilligers hun
standpunten, thema’s en vragen voor de
eisenbundel gemeenteraadsverkiezingen
kwijt kunnen. De beleidsmedewerkers
begeleiden hen hierin en beantwoorden
vragen. Hiervan wordt een overzicht
gemaakt, opgeplitst in thema’s, voor de
beleidswerkgroep die een voorstel van
thema’s doet voor de eisenbundel 2018.

Tijdens deze beleidsperiode moet er gewerkt
worden aan de ondersteuning van onze
vrijwilligers die mandaten opnemen in lokale
adviesraden en overlegplatformen. Maar, we
moeten ook ons overleg rond het bepalen
van standpunten in dossiers en de
communicatie hierover beter structureren.
We werkten hiervoor al samen met de
studiedienst van de Socialistische
Mutualiteiten, ABVV(-senioren), Linx+, FOS…,
maar eerder op losse basis. De ondersteuning

De stafmedewerker plaatst in overleg
met de regioverantwoordelijken dossiers
belangenbehartiging en de bespreking
van eisenbundel 2018 op de agenda van
de regiovergaderingen met vrijwilligers.
We verspreiden de printversie van
eisenbundel ’11 gezichten voor je
gemeente’ naar alle afdelingen en
groepen en hij is digitaal beschikbaar.
We zien positief resultaat hiervan.
Beleidsvrijwilligers gaan actief aan de
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Planning 2019-2020
Het actieplan zal indien nodig met
nieuwe voorstellen worden
uitgebreid.
Het actieplan is nu ingebed in onze
werking.
We zetten verder in op vooraf
vergaderingen, gerichte
communicatie rond beleidsdossiers,
overleg met samenwerkingen,
vormingsmomenten en de
aanwezigheid van nationale
beleidsmedewerkers op regionale
overlegvergaderingen die
beleidsdossiers aanbrengen en
thema’s m.b.t. vorming van lokale SPlusmandatarissen uitwerken.
Dit garandeert ons meer dossierkennis en een informatiestroom in 2
richtingen van lokaal naar nationale
beleidsmedewerkers en omgekeerd.
We werken tijdens deze vergaderingen met een ideeënmuur waarop
vrijwilligers en leden hun ideeën en

rond beleidswerk is vooral de taak van 2
stafmedewerkers van het nationaal
secretariaat. Binnen onze beleidswerkgroep
moeten we, door het spijtig overlijden van
onze expert pensioenen, op zoek naar een
nieuwe specialist pensioendossiers. Hij
zorgde voor de inhoud van cursussen Op
Pensioen, maar doorkruiste op vraag ook
Vlaanderen om deze vormingen lokaal te
geven.
Vrijwilligers werden al geïnformeerd en
warm gemaakt om deel te nemen aan
externe studiedagen. De vormingsdienst van
de Socialistische Mutualiteiten hebben een
vormingsaanbod voor medewerkers We
Connect. Hier worden beleids- en
gezondheidsthema’s besproken. In 2017
wordt afgesproken dat vanaf 2018 ook SPlusvrijwilligers hieraan kunnen deelnemen.
Een nationale stafmedewerker krijgt de taak
om lokale vrijwilligers via de regionale
overlegvergaderingen te informeren,
standpunten af te toetsen en wat er lokaal
leeft in te brengen in de beleidswerkgroep.
Ze start hiermee in het najaar van 2017
i.k.v. de eisenbundel voor de gemeentelijke
verkiezingen in 2018. We werken vanaf nu
jaarlijks rond een beleidsdossier via het
reginaal overleg.

slag met de eisenbundel en lobbyen in
de lokale ouderenadviesraden. Ze
voelen waardering en respect en zijn
fier, want soms zijn ze zelfs de enigen
die beschikken over een gemeentelijke
eisenbundel voor ouderen.
In 2018 zijn er na de
gemeenteraadsverkiezingen ook nieuwe
samenstellingen van de lokale
ouderenadviesraden. Er wordt opgelijst
in welke gemeenten S-Plus geen
vertegenwoordiger heeft en een
informatiecampagne opgezet om leden
hiervoor te sensibiliseren.
De afspraken rond gestructureerd
overleg zijn gerealiseerd. Er worden
vooraf aan de adviesraden
vergaderingen georganiseerd. Interne en
externe samenwerkingen worden
uitgenodigd, ook op onze
beleidswerkgroepen.
We hebben een nieuwe
pensioenspecialist voor onze
beleidswerkgroep, medewerker van de
pensioendienst van De VoorZorg, die
zich kandidaat stelt als voorzitter van
de commissie pensioenen van de
Federale adviesraad Ouderen en ook
verkozen wordt. Hij zal de inhoud van
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standpunten voor de eisenbundels
2019 kwijt kunnen.
We blijven actief samenwerken, met
de Partnerorganisatie van de Vlaamse
ouderenraad, die eveneens de
ondersteuning van leden van lokale
ouderenadviesraden tot doel heeft.
We zullen hun vervolgcampagne mee
ondersteunen en uitrollen.

onze pensioencursussen, die in de
regio’s worden georganiseerd, actueel
houden
De beleidsvrijwilligers nemen deel aan
het vormingsaanbod We Connect.
We stellen, in overleg met de andere
erkende ouderenverenigingen, aan de
Partnerorganisatie van de Vlaamse
Ouderenraad voor om een campagne
rond het vernieuwen van de ouderenadviesraden op te zetten. Doel is om
alle ouderen in alle gemeenten te
informeren over het doel en belang van
ouderenadviesraden en hen over de
werking ervan te informeren. Dit wordt
de campagne ‘Ouderen als actieve
schakel voor de buurt’.
In de beleidswerkgroep wordt gewerkt
aan een voorstel van thema’s voor de
eisenbundels voor de verkiezingen in
2019. Er is verdeeldheid rond het
standpunt van onderhoudsplicht. S-Plus
was altijd voorstander van geen
onderhoudsplicht. Onze beleidswerkgroep is de laatste jaren verjongd
en dat zorgde ook voor kritischere en
hoger opgeleide beleidsvrijwilligers, die
menen dat de onderhoudsplicht wel
moet worden opgelegd, dit ter
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ontlasting van de O.C.M.W. –budgetten.
Deze twee standpunten zullen
afgetoetst worden met de brede
achterban. Op het overleg met onze
provinciale S-Plusverantwoordelijken in
april wordt hiervoor een stappenplan
afgesproken. Dit moet rond zijn voor de
eisenbundel 2019.
Vanaf februari 2018 wordt de digitale
nieuwsbrief uitgebreid met een luik
belangenbehartiging, dit ook om sneller
te communiceren en onze
beleidswerking te communiceren naar
niet-leden.

OD 5.2 Tegen eind 2016 staat kennisuitwisseling (m.b.t. besproken thema’s in Vlaamse Ouderenraad, Federale
Adviesraad voor Ouderen, Beleidswerkgroep S-Plus) vermeldt als agendapunt op alle vergaderingen van regionale
besturen.
Terugblik/evaluatie 2017
Kennisuitwisseling tussen de provinciale
werkingen staat op de agenda van elke
nationale overlegvergadering met de
provinciale S-Plus verantwoordelijken en de
regionale educatieve medewerkers. Grote
punten worden als agendapunt opgenomen
(bv. Kennisuitwisseling rond gevolgde
vormingen, vernieuwende projecten,…),
kleinere punten komen in de varia aan bod.

Acties 2018
De huidige werkwijze blijft behouden.
Collega’s worden hierdoor geïnformeerd
en geïnspireerd.
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De huidige werkwijze wordt continu
geëvalueerd door de medewerkers en
aangepast volgens hun noden.

Ook tijdens de regionale
overlegvergaderingen is kennisuitwisseling
een agendapunt.
Nieuw is dat er sinds het najaar een
nationale stafmedewerker aanwezig is op de
regionale overlegvergaderingen om de
kennisuitwisseling rond belangenbehartiging
en beleidsdossiers te bevorderen en onze
regionale educatieve medewerkers in deze
taak te ondersteunen.

OD 5.3 Het netwerk van ESO wordt vanaf 2015 jaarlijks uitgebreid met minimum één lidland.
Terugblik/evaluatie 2017
ESO krijgt een nieuwe voorzitter: Jos
Bertrand, beleidsvrijwilliger van S-Plus en
gespecialiseerd in Europese materie.
Om nieuwe leden aan te trekken wordt de
werking van ESO aangezwengeld,door een
beleidsmedewerker van het nationaal
secretariaat. Hij organiseert 2 ESO
bijeenkomsten:
• 11-12 mei in Brussel: Quality of life
for older people in Europe: How
bright does it look?
• 27-28 november in Brussel: Agefriendly cities and communities: a
contribution to solidarity?
Daarnaast netwerkt hij op bijeenkomsten
i.k.v. ESO :

Acties 2018
Het werken met een nieuwe voorzitter
geeft een nieuw ESO-actieplan voor
2018-2019, met als doel meer
naambekendheid en meer inhoud te
geven aan de werking en uiteindelijk
hierdoor nieuwe leden aan te trekken:
•

•

•

Uitbreiding van het aantal
deelnemende landen, maar nu
met de ondersteuning van het
PES-secretariaat
Inventaris van de
contactcoördinaten binnen EUorganisaties. Hervatten en
formaliseren van contacten. ESOleden op de hoogte houden over
PES vergaderingen.
Inhoud:
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Planning 2019-2020
De ESO- beleidsmedewerker werkt
aan het actieplan en de doelen voor
2019. Er wordt gewerkt aan een
volgend actieplan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

31/01: YES-ESO meeting wip common
statement intergenerationele
solidariteit
01/02: meeting ABVV – ESO: social
pillar
6/03: board ESO
09/03: studiedag ABVV senioren Eu
beleid
21/03: meeting met Josef
Weidenholzer over ESO binnen S&D
groep
07-09/04: congres YES: voorstelling
ESO, common statement
18/04: meeting YES/ESO:
intergenerationaliteit
21/04: studiedag Groen+
leeftijdsvriendelijke gemeentes
7-8/06: AGE platform Europe:
conferentie, av, board
19-22/09: Un conferentie MIPAA
human rights and Human rights for
elderly

Dit netwerken heeft als resultaat dat de
Confédération des Seniors Socialistes uit
Frankrijk ESO-lid wordt. In 2018 wordt in een
actieplan uitgeschreven welke
samenwerkingen kunnen helpen om nog
meer nieuwe leden aan te trekken en hoe we
de werking van ESO breder kunnen
bekendmaken.

o

o

o

o

Solidariteit en
pensioenen:
sensibiliseringsca
mpagne YES en
ESO over
pensioenen
Nadruk op belang
1ste pijler
Zorg en gezondheidszorg
Recht op
aangepaste
woningen voor
ouderen
Recht op
betaalbare en
toegankelijke zorg
Adequaat sociale
zekerheidssysteem
Leeftijdsvriendelijke
gemeenten
Promotie via
adviesraden
Nadruk op
toegankelijkheid
Kordaat ingaan
tegen Ageism
Participatie / nondiscriminatie
Ondersteuning en
mogelijk maken
van politieke
participatie
Deelname aan PES
en S&D acties en
meetings
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Deelname aan Age
Platform for
Europe acties en
meetings
Sociale en
culturele
participatie
Levenslang leren
•

Acties
o European day of solidarity
between generations
(29/04). Opvolging
gezamenlijk statement
met YES
o Europese week voor
ouderen. Thema:
vermaatschappelijking
van de zorg
Bijeenkomsten ESO:
• 20 februari: Raad van Bestuur
• 4-5 juni in Brussel:
vermaatschappelijking van de
zorg
• Najaar
Bijeenkomsten i.k.v. ESO:
• 28/02: PES women debate –
Equal Pay day. ESO (Jos
Bertrand) in panelgesprek
• 08/03: S&D debate on Inequality
in Europe
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AD 6 Tegen het einde van de beleidsperiode is zowel de interne als de externe communicatie op punt gesteld.
OD 6.1 Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt S-Plus over een intern communicatieplan.
Terugblik/evaluatie 2017
Omdat uit de zelfevaluatie maar ook uit
bevragingen bij de bestuursleden blijkt dat
standpunten en projecten van het landelijk
secretariaat niet altijd doorstromen tot in de
afdelingen, en hier wel vraag naar is, zitten
we met de provinciale verantwoordelijken
samen rond het optimaliseren van onze
interne communicatie. De interne
communicatiestromen werden besproken en
geëvalueerd en er wordt een nota rond
belangenbehartiging en doorstroming van
informatie van nationaal <-> lokaal
opgesteld. Een aantal verbetersuggesties
worden geïmplementeerd in 2017:
• We vaardigen een landelijke
stafmedewerker af naar de regionale
adviesraden. Hier kan zij vorming geven
rond vooraf bepaalde thema’s aan de
bestuursleden. Zij licht projecten toe,
promoot activiteiten en geeft duiding bij
het beleid van het landelijk secretariaat.
Maar ook omgekeerd: bestuursleden
kunnen bepaalde problemen aankaarten
of vragen stellen.
• De S-Plusvertegenwoordigers in de
Vlaamse Ouderenraad houden
voorvergaderingen ter bespreking van de
agenda’s op de raden waar zij als
mandatarissen aan deelnemen.

Acties 2018
Tijdens de vergadering met de
provinciale verantwoordelijken van
30/01/18 worden nieuwe voorstellen tot
verbetering van de interne
communicatie gedaan. Deze acties zijn
het resultaat van de zelfevaluatie in het
voorjaar 2017. Voorbeeld: in 2015 werd
afgesproken minder fysiek te
vergaderen en meer digitaal te
overleggen en informeren.
We hebben gedurende twee jaar
gewerkt met slechts vier
contactvergaderingen en een extra
planningsdag. Op vraag van de
provinciale secretariaten breiden we dit
aantal uit naar vijf en de planningsdag.
Niettegenstaande er veel digitale
contacten zijn, blijft intervisie tussen
collega’s een belangrijk aandachtspunt.
De huidige acties worden geëvalueerd
en eventueel aangepast. Zo is de
evaluatie van de aanwezigheid van een
stafmedewerker op de regionale
adviesraden zeer positief onthaald.
Deze directe communicatie tussen het
landelijk secretariaat en de afdeling
ontbrak en blijkt toch wel noodzakelijk
voor onze bestuursleden.
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Planning 2019-2020
Interne communicatie is een continu
proces. Nieuwe voorstellen en ideeën
worden aangereikt, uitgetest en
bijgestuurd. Met als doel om
enerzijds de leden en bestuursleden
zo goed mogelijk op de hoogte te
houden van wat er reilt en zeilt op
het landelijk secretariaat. En
anderzijds om de noden en
behoeften van de afdelingen te
kennen en hieraan tegemoet te
komen.

•

Aandachtspunt: alle persteksten en
resultaten van persacties worden
automatisch gemaild naar de leden van
de beleidswerkgroep en raad van
bestuur. Dit werd wel op de agenda’s
geplaatst maar dat was na de actie
waardoor niet altijd iedereen op de
hoogte was.
• Het vormingsprogramma ‘We Connect’
voor personeelsleden wordt opengesteld
naar de vrijwilligers.
• De agenda van de beleidswerkgroep
wordt uitgebouwd met externe sprekers
en partners.
OD 6.2 Tegen het voorjaar van 2016 is het protocol van samenwerking met de andere S-organisaties voorgesteld aan
de leden.
Terugblik/evaluatie 2017
In 2013 beveelde de visitatiecommissie SPlus aan voor elke afdeling een keuze te
maken of ze in hoofdzaak een socio-culturele
vereniging of sportvereniging is.

Acties 2018

V

Planning 2019-2020

Er is een protocol van samenwerking
opgesteld tussen S-Plus en S-Sport. De
afspraken uit het protocol worden
nageleefd.
OD 6.3 Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt S-Plus over een extern communicatieplan.
Terugblik/evaluatie 2017
Basis van de externe communicatie is het
extern communicatieplan dat jaarlijks wordt
opgesteld en gebaseerd is op de projecten
van 2017.

Acties 2018
Er is een extern communicatieplan 2018
opgesteld.
Begin 2018 kiezen we een nieuwe
opmaker voor S-Plus Mag.Tussen januari
en maart zijn er een aantal
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Planning 2019-2020
De externe communicatie wordt
continu verbeterd. Nieuwe ideeën
worden uitgetest, geëvalueerd en
bijgestuurd. Er wordt elk jaar een
extern communicatieplan
opgemaakt, in functie van de

2017 is een belangrijk jaar voor onze externe
communicatie. Het contract met de drukker
van ons ledenblad loopt af, wat leidt tot een
grondige restyling en evaluatie van het
ledenblad, en bij uitbreiding van de hele
externe communicatie.
We starten met een nieuw systeem: ‘content
marketing’, waarbij we werken met verhalen
als basis van onze externe communicatie.
Het systeem wordt aan medewerkers
voorgesteld in februari. Het idee is dat je
niet vertrekt vanuit een kanaal (bvb.
Magazine) maar vanuit een verhaal, en dan
kijkt welk kanaal best geschikt is. Door je
boodschap te verpakken in een verhaal,
bereik je meer mensen. Je brengt je
boodschap op een persoonlijke manier,
mensen herkennen zich hierin.
In kader van de restyling laten we onze
externe communicatie evalueren door het
communicatiebureau Gicom. In april stellen
zij hun bevindingen voor. Ze doen een
voorstel naar bijsturing content, waarbij de
website het centrum wordt van onze externe
communicatie. We doen wat kleine
aanpassingen aan de website om de
gebruiksvriendelijkheid te vergroten. Drie
stafmedewerkers volgen een opleiding
webschrijven.

overlegmomenten met Artoos, waarop
de nieuwe lay out wordt uitgewerkt,
voorgesteld en bijgestuurd.
Later dit voorjaar kiezen we een nieuwe
drukker voor S-Plus Mag.
We werken verder met het systeem van
content marketing. We werken nog niet
lang genoeg met het systeem om het te
kunnen evalueren.
We werken aan de opstart van een blog.
(zie OD 2.1)
We breiden onze nieuwsbrief uit met
items rond belangenbehartiging, omdat
uit tevredenheidsmetingen blijkt dat
leden daarin geïnteresseerd zijn.

We starten met de zoektocht naar een
nieuwe lay outer/opmaak en drukker voor
het ledenblad. We geven ons ledenblad ook
een nieuwe naam, S-Plus Mag.
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projecten gepland in dat jaar. Het
communicatieplan wordt toegepast.

Op landelijk niveau richten we een
Facebookpagina op, naast de provinciale
pagina’s. Zo kunnen we sneller inspelen op
actuele thema’s.
In 2017 werkten we aan onze
naambekendheid. Zo organiseerden we drie
grote perscampagnes:
o uitreiking van ‘De Vedet’
tijdens het nieuwjaarsconcert
(=carrièreprijs voor Vlaamse
artiest) (1 krant, 1 artikel in
tijdschrift)
o lancering van Chris Lomme als
meter van het project
Hartenwens (4 vermeldingen
in kranten, 1 artikel in
tijdschrift, 1 website + WTV
journaal)
o perscampagne rond voeding in
rusthuizen (5 vermeldingen in
kranten + VRT journaal)
AD 7 Tegen het einde van de beleidsperiode is het IKZ systeem van S-Plus gestructureerd.
OD 7.1 Tegen voorjaar 2016 is het vernieuwde kwaliteitshandboek op het dashboard in wiki gepubliceerd.
Terugblik/evaluatie 2017
Omdat het vorige kwaliteitshandboek
verouderd was en ook niet meer werd
gebruikt, werken we aan een nieuwe versie.
Het nieuwe kwaliteitshandboek wordt
afgewerkt in 2017:
• We tekenen de laatste procedures uit
en bezorgen ze aan de provinciale
medewerkers ter controle.

Acties 2018
Op de werkgroep kwaliteit wordt
besproken of er nog provinciale
procedures moeten toegevoegd worden
aan de wiki rond het
kwaliteitshandboek.
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Planning 2019-2020
Aanpassingen zijn mogelijk en
gebeuren indien nodig. Ze worden
besproken op de werkgroep
kwaliteit.

•

We verwerken de opmerkingen. Deze
definitieve procedures worden op de
werkgroep kwaliteit opnieuw
voorgelegd aan de provincies ter
goedkeuring. (zie verslagen
werkgroep kwaliteit)
• Na goedkeuring in de werkgroep
worden de procedures voorgelegd aan
de directie.
• Alle procedures worden in een wiki
op het interne dashboard
geplaatst.Op die manier is het
makkelijk terug te vinden, te
raadplegen en aan te passen.
Het is voor de provinciale secretariaten
mogelijk hier nog provinciale procedures aan
toe te voegen.
OD 7.2 Per beleidsperiode beschikt S-Plus over de resultaten van minimum één tevredenheidsmeting van leden,
vrijwilligers en personeel.
Terugblik/evaluatie 2017
In 2017 wordt een tevredenheidsmeting bij
de leden gehouden. We kijken de vragen van
de vorige meting na en passen aan waar
nodig in de werkgroep kwaliteit.
Per provincie kiezen we willekeurig 500
leden.
Aan de gedaalde respons merken we dat
tweejaarlijkse tevredenheidsmetingen te
snel zijn. Ook is het voor ons moeilijk om
binnen een tijdspanne van twee jaar
verbeterprojecten uit te werken en te
implementeren tot op afdelingsniveau.
Evoluties zijn niet altijd duidelijk. We
nemen dit mee in de stuurgroep kwaliteit.

Acties 2018
De resultaten van de
tevredenheidsmeting bij de leden
worden geanalyseerd en in een rapport
gegoten. Het rapport wordt voorgesteld
in juni op een vergadering met de
provinciale medewerkers. Er worden
verbeterprojecten geselecteerd.
In het voorjaar gaat een bevraging van
alle S-Plusvrijwilligers door, via e-mail
en via post voor vrijwilligers zonder emailadres. De resultaten worden in een
rapport gegoten en worden voorgesteld
op een vergadering aan de provinciale
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Verdere tevredenheidsmetingen
tijdens deze beleidsperiode:
• Leden: eind 2019
• Vrijwilligers: 2021
• Medewerkers: 2021

De tevredenheidsmeting bij vrijwilligers in
2018 wordt voorbereid.

medewerkers. Ook hier worden
verbeterprojecten geselecteerd.
Eind 2018 starten we met de
voorbereiding van een bevraging van de
medewerkers.

OD 7.3 Vanaf 2015 staat de bespreking van het meetplan telkens op de agenda van de stafvergadering en
contactvergadering.

V

Terugblik/evaluatie 2017
Acties 2018
Planning 2019-2020
Het meetplan, hiermee bedoelen we de
We behouden de werkwijze en geven
We werken verder op dezelfde
stand van zaken van het beleidsplan en het
regelmatig een stand van zaken van het manier, door het beleidsplan en de
verloop van de operationele doelstellingen,
beleidsplan tijdens de vergaderingen
stand van zaken regelmatig op de
wordt besproken tijdens vergaderingen met
met de staf en de provinciale
agenda te plaatsen van
de staf en de provinciale medewerkers.
medewerkers.
vergaderingen met staf en
Bedoeling is het beleidsplan ‘levend’ te
provinciale medewerkers.
houden.
OD 7.4 Vanaf 2016 beschikt S-Plus tweejaarlijks over de resultaten van een zelfevaluatie.
Terugblik/evaluatie 2017
In 2017 voeren we een zelfevaluatie uit. We
stellen een nieuwe vragenlijst op tijdens de
werkgroep kwaliteit op basis van de
vragenlijst uit 2014. In april voeren we de
scan uit, dit gebeurt in elke provincie en
landelijk. Er wordt een overkoepelend
rapport opgesteld. Omdat heel wat
resultaten over interne communicatie gaan,
kiezen we hier een aantal werkpunten uit.
Zo verhogen we in 2018 het aantal
vergaderingen met de provinciale
medewerkers van 5 naar 6 per jaar en
vaardigen we een stafmedewerker af naar de
regionale vergaderingen met bestuursleden.
We werken aan onze mediakanalen, zodat ze

Acties 2018
De werkpunten uit de zelfevaluatie
werden besproken op vergaderingen
met de staf en de provinciale
medewerkers en geïmplementeerd in de
werking. Een evaluatie volgt.
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Planning 2019-2020
In 2019 vindt er opnieuw een
zelfevaluatie plaats.

gebruiksvriendelijker worden en meer
afgestemd zijn op nieuwe en jongere
vrijwilligers en leden. Dit nemen we mee bij
de vernieuwing van de website.
OD 7.5 Tegen maart 2016 wordt het evaluatieformulier voor de verschillende activiteiten volgens afspraken gebruikt.
Terugblik/evaluatie 2017
Omdat er in de provincies vraag is naar een
nieuw evaluatieformulier, nemen we dit op
binnen de werkgroep kwaliteit. Het vorige
formulier is verouderd. Bovendien zijn er
verschillende formulieren in omloop, wat
vergelijken van resultaten moeilijk maakt.

Acties 2018
We vragen de provinciale medewerkers
naar de gebruiksvriendelijkheid van het
formulier tijdens een vergadering. Zo
kunnen we onmiddellijk aftoetsen of
opmerkingen algemeen zijn, zodat het
een uniform formulier blijft.

Planning 2019-2020
We werken verder met het
evaluatieformulier. Indien er
aanpassingen nodig zijn, is dat
mogelijk.

Er wordt landelijk een voorstel tot nieuw
evaluatieformulier gedaan, dat besproken
wordt met de provinciale medewerkers. Hun
aanpassingen worden verwerkt. Een
aangepast formulier wordt goedgekeurd door
de werkgroep kwaliteit. Vanaf oktober is het
nieuwe evaluatieformulier in gebruik.

OD 7.6 Tegen maart 2016 wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen toegepast volgens het plan van aanpak.
Terugblik/evaluatie 2017
S-Plus vindt maatschappelijk verantwoord
ondernemen belangrijk, en probeert haar
steentje bij te dragen waar mogelijk.
Voorbeelden van acties:
•
•

Acties 2018
We besteden extra aandacht aan de
leveranciers en gebruikte materialen bij
aankopen van gadgets of andere
bestellingen.

Papier van verantwoord gekapt hout
en recycleerbaar
Toiletpapier en papieren handdoekjes
van gerecycleerd papier
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Blijvend aandachtspunt!

V

•
•
•
•

•

Minder printen
Afval beter sorteren
Betere afstemming van airco en
verwarming
Beleid rond broodjes: in raad van
bestuur, beleidswerkgroep en
algemene vergadering wordt bij de
start gevraagd wie welk broodje wil.
Zo moet er minder worden
weggegooid.
Fairtrade koffie

AD 8 Tegen het einde van de beleidsperiode is het personeelsbeleid van S-Plus aangevuld met de functioneringscyclus en
het nieuwe werken.
OD 8.1 Tegen het einde van de beleidsperiode heeft iedereen de functioneringscyclus doorlopen.
Terugblik/evaluatie 2017
Het functionerings- en begeleidingssysteem
wordt vervangen door een systeem
loopbaangesprekken. Dit houdt in dat er
minstens één maal per jaar een opbouwend
gesprek plaatsvindt tussen een medewerker
en de verantwoordelijke. Basis voor het
gesprek zijn troeven en groeikansen van de
medewerker. Het systeem wordt voorgesteld
aan de medewerkers in december 2017 en
januari 2018.
Het vorige systeem bestond uit drie
gesprekken per jaar, en dat was dikwijls niet
haalbaar. Bovendien moest er een score
worden toegekend aan de medewerker. We

Acties 2018
We werken voor het eerst met het
nieuwe systeem.
In 2019 wordt een stafmedewerker die
met pensioen gaat niet vervangen, in
kader van besparingen. Ter
voorbereiding hierop, doen we een
traject met de medewerkers om de
taken te herverdelen en te kijken waar
we prioriteit aan geven. Sommige
medewerkers zijn na een aantal jaren
op zoek naar een andere uitdaging. We
nemen dit mee bij de heroriëntering van
de taken. We nemen ook de taken van
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Planning 2019-2020
Het systeem van loopbaangesprekken
wordt geëvalueerd en eventueel
bijgestuurd.

geloven dat het geven van positieve
feedback tot nog betere resultaten leidt.

de administratieve medewerkers mee
binnen dit traject.
We doorlopen volgende fasen:
• Overzicht van de huidige rollen
en taken
• Toekomstige rollen?
• Taken die we moeten uitvoeren
binnen die rollen?
• Nieuwe lijst met taken
• Evaluatie op stafvergaderingen
Loopbaangesprekken
OD 8.2 S-Plus onderzoekt tegen eind 2017 de mogelijkheden om de medewerkers meer flexibiliteit te bieden, zowel
op vlak van tijd als ruimte. Minstens één initiatief wordt geïmplementeerd.
Terugblik/evaluatie 2017
S-Plus werkt met een teller van overuren die
iedere zes maand op 0 moet staan. De
referteperiodes liepen af op 1 mei en 1
november. Omdat het voor werknemers met
schoolgaande kinderen makkelijker zou zijn
als de herfstvakantie binnen de
referteperiode viel, hebben we ze
opgeschoven naar 15 mei en 15 november.

Acties 2018
Het tijds- en plaatsonafhankelijk
werken wordt ingevoerd bij een
testgroep gedurende drie maanden. Het
intekenen op dit systeem is vrijblijvend.
Nadien wordt dit geëvalueerd en
eventueel uitgebreid.

Een andere maatregel om medewerkers
meer flexibiliteit te bieden, is tijds- en
plaatsonafhankelijk werken. Hier wordt over
nagedacht.Het systeem vraagt om strikte
afspraken.
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Initiatieven m.b.t. flexibel werken
worden opgevolgd en indien mogelijk
geïmplementeerd.
Wanneer het tijds- en
plaatsonafhankelijk werken wordt
ingevoerd, wordt dit in 2019
geëvalueerd.

AD 9 Tegen het einde van de beleidsperiode is zowel de registratie van de financiële gegevens als van data met betrekking
tot de beleidscyclus verbeterd.
OD 9.1 Tegen eind 2016 zijn vijf nieuwe boekhoudkundige systemen geïmplementeerd.
Terugblik/evaluatie 2017
Overzicht van de lopende systemen
ontwikkeld in kader van deze doelstelling:
• Er is een exceltool gemaakt om de
begroting op te stellen. Deze wordt
gebruikt en jaarlijks verfijnd.
• Deze begroting wordt ingevoerd in
het boekhoudprogramma AXI.
• De bestelbons worden ingevoerd in
AXI.
• De contracten worden ingevoerd in
AXI.

Acties 2018
In 2018 starten we binnen de
boekhouding met een nieuw
boekhoudprogramma: Adfinity

V
Planning 2019-2020
Systemen worden aangepast indien
nodig.

Ook hebben we een nieuw sociaal
secretariaat en een nieuw
loonprogramma: SSE/Easypay

Op die manier kunnen we het budget beter
beheren. Dit systeem loopt, maar wordt niet
altijd even strikt toegepast, zodat het nut
soms verloren gaat.
•

Er is een exceltool gemaakt voor de
verdeling van de VIA middelen naar
de provincies.

OD 9.2 Tegen eind 2017 beschikt S-Plus over minimaal twee tools voor de opvolging van subsidies van projectoproepen
en alternatieve financieringsmiddelen.
Terugblik/evaluatie 2017
Op het interne dashboard werd een pagina
ontwikkeld waarop alle projectoproepen
verzameld worden. Mensen die op deze

Acties 2018
De ‘tools’ die eerder deze
beleidsperiode werden ontwikkeld,
lopen verder. S-Plus blijft alert voor
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De erkenning om fiscale attesten uit
te reiken wordt ingediend.

pagina een ‘alert’ hebben, krijgen een mail
elke keer er een wijziging gebeurt op de
pagina. Deze tool loopt al van 2016.
Als tweede ‘tool’ gaan we op zoek naar
alternatieve financieringsmiddelen. S-Plus
staat geregistreerd als goed doel bij Music
for Life. In 2017 gaat de opbrengst hiervan
naar het project Hartenwens.

andere alternatieve
financieringsmiddelen.
Zo stellen we een dossier samen om een
erkenning te krijgen om fiscale attesten
aan schenkers uit te reiken.

De acties in het stappenplan m.b.t.
fondsenwervind worden uitgevoerd.

Enkele stafmedewerkers volgen een
opleiding fondsenwerving met Ilja De
Coster. Er wordt een stappenplan
uitgewerkt.

S-Plus onderzoekt de mogelijkheden van
legaten/ giften/schenkingen.

S-Plus is ingeschreven als goed doel bij
‘Trooper’. Bij aankopen op webshops
kunnen mensen een percentage van hun
aankoopbedrag schenken aan een
vereniging. Dat kan nu ook aan S-Plus.
Het initiatief wordt breed
bekendgemaakt binnen onze werking.
OD 9.3 Tegen het einde van de beleidsperiode is een nieuw registratiesysteem toegepast.
Terugblik/evaluatie 2017
Het huidige dataregistratiesysteem, de
socio-culturele toepassing, is ruim tien jaar
in gebruik en voldoet niet langer aan
hedendaagse normen.
Er is een uitgebreide informatieanalyse
opgesteld om de modules van het
programma te herwerken. Op basis daarvan
heeft S-Plus samen met enkele partners een
openbare aanbesteding uitgeschreven voor
het ontwikkelen van een programma dat
online inschrijven en betalen mogelijk
maakt, inclusief een administratieve

Acties 2018
Planning 2019-2020
De openbare aanbesteding wordt gegund De ontwikkeling van het nieuwe
systeem loopt verder, net als het
in 2018.
aanmaken van de webapplicaties.
Het is de bedoeling om tegen eind
Intussen lopen denkoefeningen om ook
2020 een nieuw registratiesysteem te
de andere delen van het programma te
hebben dat gebruiksklaar is. De
moderniseren of te vervangen. Nieuwe
vrijwilligers van de afdelingen
delen zullen webapplicaties worden.
hebben een opleiding gekregen voor
het invoeren van hun activiteiten in
het systeem.
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verwerkingsmodule. Grote ambitie bij de
ontwikkeling van het programma is de
registratie van afdelingsactiviteiten door de
afdelingen zelf voor het ontlasten van de
administratieve medewerkers bij S-Plus.
In 2017 werden enkele rapporten aangepast
in functie van een betere interne en externe
rapportering en analyse.

OD 9.4 Vanaf 2016 gebruikt S-Plus het dataregistratiesysteem opgelegd door de subsidiërende overheid.
Terugblik/evaluatie 2017
S-Plus gebruikt Sisca voor de registratie van
gegevens in kader van het
voortgangsrapport.
In 2017 neemt een administratieve
medewerker deel aan een infosessie Sisca
rond de ontsluiting van de gegevens en
werken we mee aan de testfase die loopt
van januari tot december.

Acties 2018
Het dataregistratiesysteem Sisca blijft
bestaan. Er komen kleine aanpassingen
in kader van het nieuwe decreet.
Vanaf 2018 wordt het voortgangsrapport
ingediend via Kiosk.
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V

Planning 2019-2020
Beide systemen blijven bestaan,
maar worden aagepast indien nodig.

Verdeling activiteiten 2017 over de vier functies

Afdelingsactiviteiten 2017

2%
22%

Educatief
Cultureel

13%
63%

Gemeens. Vormend
Maatsch. Act.
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Bovenlokale activiteiten 2017

12%

22%

8%

Educatief
Cultureel
Gemeens. Vormend
Maatsch. Act.

58%

Landelijke activiteiten 2017

10%
Educatief

28%

Cultureel
Gemeenschaps. Vormend

59%
3%

Maatsch. Activering
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