FedOS BIEDT Perspectief
Het zit vanbinnen!
Laat je verrassen door de vele smaken,
gezond voor lichaam en geest.
Proef van FedOS,
dé garantie op een actieve toekomst!
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1 VOORWOORD
Ons vorig beleidsplan “FedOS in Perspectief” was een waar succesverhaal. Onze
identiteit als sociaal-culturele vereniging werd in de verf gezet en iedereen zag dat het goed
was! Bovendien was dit plan zo sterk dat we het gevoel hebben dat we er nog niet helemaal
mee klaar zijn. Daarom hebben we beslist om dit plan niet helemaal los te laten in de
komende beleidsperiode maar er verder op te borduren door nog meer diepgang te geven
aan bepaalde uitdagingen. Zo werd dan het voorliggend beleidsplan “FedOS biedt
PERSPECTIEF” geboren.
FedOS heeft en biedt inderdaad veel perspectieven en we willen ons in de toekomst nog
meer richten tot alle actieve +50-ers in Vlaanderen en Brussel. Omdat we van oudsher een
federatie zijn, is één van dé belangrijkste doelstellingen voor de nieuwe beleidsperiode het
openzetten van de deuren van onze vereniging voor individuele senioren. We willen ons
netwerk vergroten en versterken door ons ook te richten naar alle individuele +50-ers die
op zoek zijn naar een zinvolle, creatieve, culturele, sportieve en actieve vrijetijdsbesteding.

Daarom hebben we de baseline “HET ZIT
VANBINNEN” toegevoegd aan onze slogan omdat we
net als een sinaasappel gezond, lekker en verfrissend zijn.
FedOS vzw profileert zich in de beleidsperiode 2016-2020
steeds meer als een dynamische vereniging waar actieve
senioren een netwerk vinden van mensen en activiteiten.
Voor elk wat wils want FedOS is er immers voor ALLE
senioren!
Om het lezen aangenamer te maken, werden er tevens een
aantal filmpjes toegevoegd via een QR-code. Ik wens u nog
veel leesgenot.

J.P. Baeyens, Voorzitter FedOS vzw.
Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Prof. Dr. J.P. Baeyens,
Voorzitter FedOS vzw.
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2 FEDOS ONDER DE LOEP
2.1 Geschiedenis van FedOS
In 1950 zette Mejuf. Simone De Nave zich als eerste in België in voor de ouden van dagen
wiens lot niet altijd rooskleurig was. Samen met vrienden ontstond een hulpactie aan ouden
van dagen die nog ten gevolge van de oorlog tal van ontberingen kenden. Zij zette zich in
voor de ouderlingen, toen nog een vergeten groep. Zo ontstond de allereerste week van de
ouderlingen in 1951. Na 18 jaar pionierswerk te verrichten was het “Werk der Ouden van
dagen” aan vernieuwing toe en ging vanaf toen door het leven als “De Derde Leeftijd”.
Simone de Nave zocht een opvolger en vond deze in Lucien Borgerhoff. Hij werd dé bezieler
van onze vereniging. Onder zijn leiding veranderde onze vereniging opnieuw van naam. Dit
gebeurde bij de opsplitsing van de nationale vereniging in een Vlaamse en Waalse vleugel. In
1983 zag het “Verbond Van Senioren” voor het eerst daglicht. Het Verbond van Senioren
was door de jaren heen zeer creatief. Onder het motto “klein maar dapper” werden telkens
nieuwe projecten en activiteiten georganiseerd. Verschillende cursussen en workshops maar
ook tentoonstellingen. Na het plotse overlijden van Lucien Borgerhoff in januari 2005 nam
Maria Goemans-Machiels het roer over. Opnieuw was onze vereniging aan een “total makeover” toe. Na een grondige herbronning werden er nieuwe krachtlijnen uitgezet voor de
toekomst. De Federatie van Onafhankelijke Senioren was ontstaan of korter gezegd FedOS!
Op de feestelijke ontmoetingsdag van 2012 nam Prof. Dr. JP Baeyens de fakkel als voorzitter
van FedOS over. Na 65 jaar wordt het werk van Simone De Nave nog steeds voortgezet.
Al van bij haar ontstaan, draagt onze vereniging de onafhankelijkheid van haar afdelingen
hoog in het vaandel. Als onafhankelijke koepelvereniging staan wij open voor alle
seniorenwerkingen, ongeacht hun politieke, religieuze en/of filosofische overtuigingen en
ongeacht hun werking (vriendenclub, bedrijvenclub, kunstkring, …). Onze lidafdelingen
behouden bovendien hun autonomie. Iedere afdeling kan haar eigen werking blijven
ontplooien en toch deel uitmaken van een groter geheel, een federatie.
FedOS heeft lidafdelingen verspreid over de vijf Vlaamse provincies en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Onder deze afdelingen bevinden zich zowel vriendenclubs, senioren
bedrijvenclubs als zeer gevarieerde themaclubs.
Sinds september 2015 huist FedOS op Zaterdagplein 6 te Brussel. Deze nieuwe locatie in het
hart van onze hoofdstad biedt FedOS nieuwe uitdagingen en creëert nieuwe kansen.
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2.2 Missie van FedOS
De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele
koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle
seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking.
FedOS richt zich naar alle senioren in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
FedOS garandeert enerzijds de autonomie van onze afdelingen en anderzijds
biedt ze hen een waaier aan begeleidings- en stimuleringsactiviteiten aan
waarvan de vier belangrijkste pijlers zijn:
Een persoonlijke begeleiding en ondersteuning op afdelingsniveau;
Het aanbieden van mogelijkheden tot sociaal-culturele ontplooiing;
Duidelijke en brede informatieverstrekking en sensibilisering;
Vertegenwoordiging in officiële geledingen voor senioren.
De vereniging stelt zich tot doel allerlei acties tot promotie van de senioren op sociaalcultureel vlak op touw te zetten, te bevorderen en aan te moedigen, alsook de belangen van
senioren te behartigen, voornamelijk met het oog op hun participatie en volledige integratie
in de maatschappij.”

2.3 Structuur van FedOS
FedOS is gestructureerd op vier niveaus, dit kunt u zien via onderstaand organogram. Op de
twee hoogste, overkoepelende, niveaus situeren zich de Raad van Bestuur 1 en het
Nationale Secretariaat. Op het volgende niveau vinden we de 6 bovenlokale afdelingen,
waaronder Brussels Hoofdstedelijk Gewest en daaronder de lokale afdelingen.

1

Zie bijlage 1, blz. 83 voor de samenstelling van de Raad van Bestuur
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2.3.1 FedOS nationaal
2.3.1.1

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur staat bovenaan de organisatiestructuur van FedOS, zie bovenstaand
organogram. De Raad van Bestuur bestaat uit 11 bestuursleden die elk een bestuurstermijn
van maximum 2x6 jaar hebben. Onze Raad van Bestuur bestaat uit een voorzitter, Prof. Dr.
Jean-Pierre Baeyens en 2 ondervoorzitters, namelijk mevr. Marie-Jeanne Deschuyteneer en
dhr. Roger Hanskens. Verder beschikt onze Raad over een secretaris, dhr. Jan Voortmans en
een penningmeester, dhr. Willy Bellaert en 6 overige bestuursleden.

2.3.1.2

Nationaal secretariaat

Het nationale secretariaat van FedOS vzw bestaat uit een directeur (1 VTE), een
verantwoordelijke voor beleid en projecten (1 VTE), een educatief team (2,6 VTE) en
administratieve dienst (0,5 VTE): samen goed voor 6 medewerkers (5 VTE). Het educatief
team bestaat uit drie educatieve medewerkers: twee die de begeleiding en ondersteuning van
de bovenlokale geledingen in Vlaanderen voor hun rekening nemen en één die de werking
van FedOS Brussel onder haar hoede heeft. Zij volgt tevens de realisatie van het Brussels
beleidsplan op de voet op. De administratieve dienst bestaat uit één administratief
medewerkster.
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2.3.2 FedOS bovenlokaal
Op het bovenlokaal niveau bevinden zich onze 6 provinciale geledingen met elk een eigen
bestuur en een eigen provinciale werking. Het bestuur van de provinciale geledingen bestaat
uit vertegenwoordigers van de lokale afdelingen binnen die provincie. De provinciale
geledingen vormen het bindingsmiddel tussen FedOS Nationaal en de lokale afdelingen
binnen die provincie, alsook tussen de lokale afdelingen onderling. Iedere provinciale geleding
organiseert jaarlijks tal van activiteiten voor haar lokale afdelingen, die het netwerk tussen de
afdelingen verstevigen. De provinciale geledingen hebben hun afgevaardigde(n) in de Raad van
Bestuur van FedOS en worden mee ondersteund door een educatief medewerker.

2.3.3 FedOS lokaal
De basis van onze werking bestaat uit onze lokale afdelingen (lidafdelingen). Deze zijn
verspreid over gans Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals u hierboven
kunt zien. De lidafdelingen zijn allen autonoom, dit betekent dat er vanuit FedOS geen enkele
invloed wordt uitgeoefend op het aanbod van die club en de manier waarop de club wordt
geleid. De clubs worden lid van FedOS omwille van haar onafhankelijk karakter,
verzekeringsmogelijkheden,
sterke
en
persoonlijke
ondersteuning
en
de
informatieverstrekking.
In 2014 telde FedOS 97 actieve lokale afdelingen 2. Samen verenigden deze afdelingen
16890 leden en 537 bestuursleden. Deze clubs organiseerden samen 4217 activiteiten.
Op onderstaande figuur geven wij de evolutie van onze lidafdelingen weer. Daarin ziet u dat
FedOS doorheen de jaren een constante kan behouden op het gebied van aantal lidafdelingen.
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In onderstaande figuur geven we de verdeling van onze lidafdelingen weer over de
verschillende provincies3.
2
3

Zie bijlage 2, blz. 84 voor een overzicht van alle aangesloten afdelingen per provincie
Ibidem
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Een blik op de lijst van lidafdelingen4 toont aan dat FedOS een enorme diversiteit binnen
haar lidafdelingen kent. Gepensioneerden uit hetzelfde bedrijf (bv. Alcatel Bell) vormen een
netwerk met kunstenaars (bv. Heem- en Kunstkring Lamme Goedzak), sportverenigingen
voor senioren (bv. FedOS Fit Leuven) en gewone vriendenkringen (bv. Hand in hand). Deze
netwerkvorming tussen lidafdelingen van een verschillende aard en met een heel eigen
werking is het unieke aspect van onze werking. Het ‘kijken over het muurtje’ heeft als gevolg
dat de eigen werking verrijkt wordt en dat er heel wat nieuwe ideeën worden opgedaan.
Rekening houdende met hun eigenheid, kunnen onze 97 lidafdelingen gegroepeerd worden
onder drie grote categorieën van clubs:
Vriendenclubs: lidafdelingen die een diversiteit aan activiteiten organiseren en
waarbij de nadruk voornamelijk ligt op het creëren en onderhouden van een
vriendschapsband tussen de leden (n = 34 in 2014, 35% van lidafdelingen).
Bedrijvenclubs: vriendenkringen van gepensioneerde collega’s, in de meeste
gevallen uitsluitend toegankelijk voor ex-collega’s en hun partners. Leden
komen naar de afdeling omwille van de band met het bedrijf en om
vriendschapsbanden te kunnen blijven onderhouden met oud-collega’s. Om
dit te realiseren wordt een waaier aan activiteiten georganiseerd (n = 29 in
2014, 31% van lidafdelingen).
Themaclubs: lidafdelingen ontstaan rond geïnteresseerden in een bepaald
thema (schilderen, kunst, wandelen, country-dance, universitaire
vormingen, …) en waarvan de activiteiten zich grotendeels concentreren
rond dat thema (n = 33 in 2014, 34% van lidafdelingen).

4

Ibidem
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Lidafdelingen 2014 (n = 97)
Vriendenclubs

Bedrijvenclubs

Thematische clubs

34%

35%

31%

Als we kijken naar figuur 5, dan merken we dat er de laatste 5 jaar een enorme toename is
van themaclubs. De sterke verankering van FedOS in de amateurkunsten draagt hier zeker
toe bij, maar ook de mentaliteitswijziging van de senior zelf. Er is een soort van intensivering
waarbij de persoonlijke beleving centraal staat en niet zomaar entertainment of vermaak
betekent. De beleving is er ook op gericht om betekenis te creëren, waarde te zoeken en
ontplooiing (IDEA Consult, 2013). Bovendien is de stijging van het aantal themaclubs ook het
resultaat van een strategische doelstelling 3.3 uit het vorig beleidsplan.

figuur 5. Aantal themaclubs
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3 PROCES
3.1 10-stappenplan
Het proces van beleidsplanning werd een 10-stappenplan. Elke stap was een belangrijk
onderdeel van het groeiproces. Tijdens dit stappenplan werden we extern begeleid door
Impuls vzw, meer in het bijzonder door mevr. Mips Meyntjes en Inge Melotte.

Het 10-stappenplan zag er als volgt uit.
Stap

1

Tijdspad

29/04/14

Inhoud

Uittekenen traject met Impuls vzw
Samenstelling planningsteam
Mandaat van RVB

2

01/09/1405/12/14

Externe analyse
SWO-ART analyses
Stakeholders

3

04/11/14

Verwerking eerste gegevens samen met Impuls vzw

18/12/14

Voorbereiding 2-daagse met Impuls vzw

4

08-09/01/15

2-daagse te Oostende met planningsteam

5

10-11/01/15

Verwerking gegevens tweedaagse: formuleren
beleidsuitdagingen en strategische doelstellingen

12

6

13/02/15

Terugkoppeling & goedkeuring van de strategische
doelstellingen door RVB

7

04/03/15

Terugkoppelen tweedaagse en strategische
doelstellingen met Impuls vzw
Verder schrijven aan beleidsplan met de tips & tricks
vanwege Impuls vzw
Afronding externe begeleiding

8

07/07/15

Uitdiepen van de strategische doelstellingen tot en
met de operationele doelstellingen &
resultaatsindicatoren door het planningsteam

9

07/2015

Verwerking opmerkingen
Verder uitschrijven beleidsplan
Ontwikkelen format beknopte versie

10

12/10/2015

Goedkeuring door RVB van zowel de uitgeschreven
als de beknopte versie
Drukken beleidsplan

22/10/2015

Voorstelling beleidsplan aan de lidafdelingen tijdens
opening nieuwe kantoren

3.2 Externe analyse
Als externe analyse hebben wij ons hoofdzakelijk gesteund op de studie van IDEA Consult
“Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel volwassenwerk, amateurkunsten en
jeugdwerk gericht op 2025” uitgevoerd in opdracht van De Ambrassade, Socius en het
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Forum voor Amateurkunsten. Dit is een zeer sluitende omgevingsanalyse die voor ons zeer
werk- en bruikbaar was.
Daarnaast hebben we zelf nog extra studiewerk verricht op vlak van digitaliteit, onze
specifieke doelgroep, belangenbehartiging, samenwerken en cultuurparticipatie.

3.2.1 Digitale participatie
De virtuele wereld is een onderdeel geworden van ons dagdagelijkse leven. Het is dan ook
van fundamenteel belang dat +50-ers digitaal participeren.

3.2.1.1

Van digitale naar maatschappelijke participatie

Het onderzoek van de Studiedienst Vlaamse Regering “De sociale staat van Vlaanderen 2013”
toont aan dat meer dan 91% van de Vlaamse gezinnen thuis toegang heeft tot het internet,
deze cijfers worden door Eurostat en de FOD Economie wel gecorrigeerd naar 80% .
Het bezit van tablets stijgt verder. In 2011 lag dit op 11%, terwijl er in 2012 al sprake was
van 28%. Interessant om hierbij te vermelden is dat 1 op 5 van die mensen de tablet
onderweg gebruikten, de meerderheid verkiest echter om die tablet thuis en ’s avonds te
gebruiken.
De onderscheidende factor voor het gebruik van internet in België is de leeftijd. Als we op
onderstaande figuur kijken, dan kunnen we vaststellen dat in 2012 35% van de 55-74 jarigen
in Vlaanderen nog nooit het internet had gebruikt. De voornaamste redenen hiervoor zijn
‘het niet inzien van het nut’ (54%) en ‘een gebrek aan vaardigheden’ (40%).

Op het vlak van digitale communicatie hinken de ouderen van 55-74 jaar achterop in
vergelijking met de groep van 16-24 jaar. E-mail wordt door 94% van de jongeren gebruikt
14

versus 54% van de ouderen, 86% van de jongeren chat af en toe terwijl dit percentage bij de
ouderen op 19% ligt.
De groep ouderen ervaart digitale uitsluiting, in 2012 heeft slechts 38% van de 60-plussers
het internet gebruikt.

3.2.1.2

Toekomstige uitdagingen voor digitale participatie

De relatie tussen ouderen en nieuwe technologieën zal blijvend onze aandacht vragen
omwille van 5 redenen (IDEA Consult, 2013):
1. Ouderen vertonen meer weerstand tegen innovatie.
2. Ouderen ondervinden problemen met het ontoegankelijke karakter van digitale
mediatools en inhoud.
3. Ouderen hebben een gebrek aan vertrouwen in nieuwe technologieën.
4. Ouderen zien minder snel de meerwaarde van nieuwe technologieën in.
5. Ouderen pikken minder snel innovaties op of leren die minder snel aan.
De digitalisering legt momenteel een enorme druk op ouderen. De verwachting is dat
ouderen die digitaal uitgesloten zijn, ook steeds meer sociaal en maatschappelijk uitgesloten
zullen raken. Vooral het verkrijgen van informatie zal steeds moeilijker worden voor
ouderen die niet mee zijn met het digitale verhaal. Toegang tot deze kanalen zal steeds meer
verschuiven van face-to-face kanalen naar digitale kanalen wat een nog grotere isolatie van
bepaalde groepen ouderen met zich zal meebrengen.
Digitaal-real life: dankzij de recente boost van informatie- en communicatietechnologieën
breiden de mogelijkheden uit om sociaal-culturele praktijken te organiseren en erover te
communiceren. Daarnaast groeit de mogelijkheid om digitaal te participeren.
FedOS bracht al heel wat senioren online door middel van workshops DIGI-beet. Ons doel
is om dit verder te zetten en ons te richten op de tablet als mobiele vorm van technologie
en participatie.

3.2.2 Doelgroep +50-ers
FedOS heeft zijn bestaansrecht te danken aan senioren. Doch de doelgroep wordt steeds
ruimer. De leeftijdsgrens schuift steeds verder op langs beide zijden.
Tussen 1975 en 2000 zijn de vrijetijdsbestedingen van de [Nederlandse] bevolking, na
correctie voor inflatie, met maar liefst 78% gestegen. Van die groei werd 27% in de periode
tussen 1995 en 2000 gerealiseerd. Volgens onderzoekers van het Sociaal Cultureel
Planbureau is het zeer aannemelijk dat die fors gestegen vrijetijdsbestedingen aan senioren
kunnen worden toegeschreven. De groei van de vrijetijdsindustrie de afgelopen jaren valt
ook precies samen met het op leeftijd komen van de babyboomers. In termen van omvang
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en koopkracht vormen 50-plussers een belangrijke en fors groeiende consumentengroep.
Bovendien zouden de cijfers voor deze groep consumenten in de toekomst alleen maar
exponentieel toenemen (Pak en Kambil, 2005). Een reden te meer voor FedOS om ons ook
meer te gaan richten op de groep die naar zijn pensioen toegaat en plannen maakt om de
vrije tijd te gaan invullen.
Uit recente studies blijkt dat bijna de helft van de ouderenpopulatie nooit participeert aan
culturele activiteiten (Verté, 2015). Om cultuurparticipatie bij ouderen te stimuleren is een
afgebakend doelgroepenbeleid niet echt aangewezen, aangezien de culturele behoeften en
gewoonten van ouderen zelf zeer divers zijn. Niet alleen persoonskenmerken zijn daarbij
bepalend, maar ook andere factoren spelen een rol. De kostprijs, het tijdstip en de afstand
zijn bijvoorbeeld belangrijke redenen voor ouderen om al dan niet te participeren aan
culturele activiteiten (zie 3.2.5.2).
Organisaties moeten een gerichter participatiebeleid gaan voeren (Verté, 2011). Er moet ten
eerste meer uitgegaan worden van de heterogeniteit van ouderen. De groep ouderen omvat
meerdere generaties en die hebben verschillende wensen en noden. Het is hierop dat een
organisatie een antwoord dient te bieden. Vervolgens dient er te worden ingezet op het
proces. Niet enkel het product, de concrete activiteit, speelt de eerste viool maar de
omkadering van het geheel zorgt voor succeservaringen en net die kunnen stimulerend gaan
werken. Om een dergelijk participatiebeleid goed uit te bouwen zijn vrijwilligers een
noodzakelijke schakel. Een gericht management en aansturing van die vrijwilligers helpt.
Vrijwilligers rekruteren op hun talenten, hen motiveren en valoriseren zorgt voor stabiliteit
en voor een sterk team.

3.2.3 Belangenbehartiging bij ouderen
FedOS is een onafhankelijke organisatie, dit betekent dat wij ons niet associëren met een
bepaalde politieke kleur. De aanbevelingen die FedOS maakt voor ouderen zijn die voor alle
ouderen, ongeacht welke kleur of overtuiging zij hebben.
Tegen 2050 zal, volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting (van Gorp, 2013), in
geïndustrialiseerde landen een derde van de inwoners zestig jaar of ouder zijn. Dit zou onder
meer de betaalbaarheid van de pensioenen en van de ziekteverzekering in het gedrang
brengen. Daarnaast wordt er in erg stereotiepe bewoordingen over ouderen gedacht en
gecommuniceerd. Ouderen gaan opvallend goed met deze negatieve beeldvorming om. Toch
stellen er zich twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste liggen de negatieve stereotypen
aan de basis van leeftijdsdiscriminatie en ten tweede staan ze het bespreekbaar maken van
thema’s die met ouder worden in verband worden gebracht in de weg. Professor Baldwin
Van Gorp van de K.U. Leuven maakte, in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, een
studie in verband met de beeldvorming over ouderen. Hij onderwierp in 2013 verschillende
mediaproducten aan een framinganalyse en kwam tot de conclusie dat er 11 verschillende
manieren zijn om over ouderen te praten (zie figuur volgende pagina). Hij kwam tot vijf
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frames die het ouder worden problematiseren en zes counterframes die ouder worden
minder als inherent problematisch zien. Deze laatste zijn niet per definitie juist of fout, maar
trachten een genuanceerder beeld te geven van ouder worden.
Bekijkt men op de figuur bijvoorbeeld het frame ‘generatieconflict’, dan merkt men dat het
counterframe ‘solidariteit’ is. In plaats van het structureel op gespannen voet leven van
verschillende generaties, gaat men hier uit van een uitdiepen van relaties onderling en de
mogelijkheid van begeleiding van jongeren door ouderen.

De problematiserende frames geven vooral de urgentie van de ouderenproblematiek aan,
terwijl de counterframes een handelingsperspectief aanbieden dat niet voorbijgaat aan het
welbevinden van de individuele ouder. De combinatie van verschillende frames en
counterframes draagt de voorkeur, rekening houdend met de context waarin ze worden
ingezet. De werkelijkheid mag niet verbloemd worden, er moet oog zijn voor de reële
problemen in iemands individuele levenssituatie.

3.2.4 Samenwerken
FedOS is de laatste jaren op zoek gegaan naar samenwerkingsverbanden. Dit gebeurde
meestal in het kader van een bepaald project en bijgevolg niet structureel. In deze nieuwe
beleidsperiode wil FedOS dit wel implementeren in de werking en hier prioriteit aan geven.
Naast het samenwerken met andere organisaties wil FedOS zijn eigen lidafdelingen
stimuleren om de handen in elkaar te slaan.
Socius bracht in 2014 een inspiratietrilogie uit voor sociaal-culturele organisaties. In het
onderdeel ‘verstaan’ staan ze even stil bij de kracht van het samenwerken.
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3.2.4.1

Delen

Delen is niet enkel een uiting van solidariteit, maar versterkt ook de banden tussen
organisaties. In het delen ontstaan wederzijdse verbindingen en engagementen die de
gemeenschap mee vormgeven. Delen betekent ook dat je zaken ter beschikking stelt die je
hebt of kan. Op die manier wordt delen het nieuwe hebben, je deelt materiële zaken of
kennis en competenties.

3.2.4.2

Co-creëren

Co-creatie is het proces dat plaatsvindt wanneer individuen, groepen of organisaties
betrokken bij een uitdaging, samen oplossingen creëren die tegemoet komen aan het
algemeen belang. Tijdens dit proces is er sprake van authentieke en respectvolle interacties
tussen mensen die streven naar een gedeelde kijk op de gewenste toestand en gedragen
acties in die gewenste richting. De betrokken partners bedenken samen, ontwerpen samen
en doen samen.

3.2.5 Lang leve kunst
3.2.5.1

Amateurkunsten

37% van de Vlamingen tussen 14 en 75 jaar beoefent minstens 1 creatieve hobby. Dit cijfer is
het resultaat van een grootschalig onderzoek van Vanherwegen et al (2009). De
participatiekans van ouderen (65-84 jaar) aan de amateurkunsten ligt tweemaal lager dan die
van de groep 35-54-jarigen. Deze hebben op hun beurt vier keer zo weinig kans om deel te
nemen als jongeren (14-17 jaar). Het onderzoek leert ons verder ook nog dat 80% van de
amateurkunstenaars erg actief is online. De mensen die aan beeldexpressie doen, toppen
hier de lijst.

3.2.5.2

Cultuurparticipatie

In Nederland heeft men onder de noemer ‘Lang Leve Kunst’ een meerjarenprogramma
lopen dat ouderen en cultuurparticipatie meer in de aandacht wil brengen. Via een moderne
website verduidelijkt men de doelstellingen van dit programma en bieden ze een pak
inspiratie voor de geïnteresseerden. ‘Stichting Vier het Leven’ uit Nederland tracht ouderen
warm te maken om deel te nemen aan het culturele leven (LESI-rapporten, 2013). Ze richten
zich vooral op eenzame ouderen en ouderen die sociaal geïsoleerd dreigen te raken. Tijdens
deze activiteiten zijn er verschillende momenten waarbij de oudere in contact gaat met
anderen. Het begint al in de autorit, waarbij een vrijwilliger één tot maximum drie ouderen
ophaalt. Het voornaamste contact is natuurlijk dit tussen de ouderen onderling. Na enkele

18

keren afspreken, ontstaat er al een band tussen verschillende ouderen en hebben ze het
gevoel ergens bij te horen. Samen met de culturele verrijking van de activiteit zorgt dit voor
een stijgend levensgeluk.
Verté et al (2010) verzamelden tal van gegevens over cultuurparticipatie bij ouderen in de
publicatie ‘Klaar? Actie! Over ouderen en cultuurparticipatie’. De helft van de ouderen
participeert nooit en dit omwille van een aantal drempels, waarbij afstand en tijd de grootste
impact hebben. Veel ouderen komen ’s avonds, om verschillende redenen, niet meer buiten
en missen zo veel culturele activiteiten. Veel grote zalen zijn ook buiten het centrum
gevestigd. Ouderen die niet meer met de wagen rijden, ondervinden dikwijls problemen met
het openbaar vervoer om op de gewenste locatie te raken. In combinatie met voorstellingen
die laat op de avond geprogrammeerd staan, betekent dit dat er niet altijd openbaar vervoer
is op de late uren om de mensen terug thuis te brengen.

3.3 Interne analyse
3.3.1 SWO-ART
3.3.1.1

SWO-ART-analyse team

FedOS gebruikte het vorige beleidsplan als concreet werkinstrument. Elk nieuw
personeelslid kreeg een introductie en ging aan de slag met dit plan. Op deze manier
stonden alle neuzen in dezelfde richting en was de gedragenheid binnen het team om de
uitdagingen na te streven erg groot. Om deze gedragenheid voor het nieuwe beleidsplan
even sterk te maken binnen het team deed FedOS een SWO-ART-analyse en een algemene
zelfevaluatie bij de professionele medewerkers. De zelfevaluatie bestond uit 4 grote vragen5.

3.3.1.2

SWO-ART-analyses provinciale geledingen

Om zo sterk mogelijk in te spelen op onze eigen draagkracht en die ook ten volle te
benutten, beslisten wij om een SWO-ART-analyse te organiseren bij elk van onze provinciale
geledingen en de Raad van Bestuur.
SWO-ART staat voor: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Aspirations, Results en Threats.
SWO-ART FedOS Brussel
SWO-ART FedOS Antwerpen
SWO-ART FedOS Oost-Vlaanderen
5

12 september 2014
16 oktober 2014
27 november 2014

Zie bijlage 3 blz. 88: zelfevaluatie team FedOS
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SWO-ART FedOS Limburg
SWO-ART FedOS Vlaams-Brabant
SWO-ART FedOS West-Vlaanderen
SWO-ART Raad van Bestuur

27 november 2014
28 november 2014
28 november 2014
5 december 2014

Aan de deelnemers aan de SWO-ART werd vooraf gevraagd om een treffend artikel uit krant
of tijdschrift mee te brengen. Als start werd er gevraagd om hun keuze toe te lichten.
Nadien werd er gebrainstormd over de verschillende onderdelen van de SWO-ART. De
antwoorden werden op flappen genoteerd. Nadien moesten de deelnemers hun top 3 per
flap aanduiden. Na het turven, kwamen we dan tot een top 10 in volgorde van belangrijkheid.
U vindt deze resultaten in bijlage 4.
Daar wij het gevoel hadden dat ons vorig beleidsplan nog toekomst heeft, hebben we ook
gecheckt hoe onze senioren dit ervaren. Van de beleidsuitdagingen bleven er 5 overeind.
Alleen de doelstelling rond ecologie werd niet langer gedragen. Dit gaf ons groen licht om
op dezelfde wijze als vorig beleidsplan verder te werken.
Uit al de SWO-ARTS6 hebben we als positieve insteek al de sterktes en kansen opgelijst:

Sterktes van FedOS vzw
Onze onafhankelijkheid, het niet hebben van een politieke of religieuze overtuiging,
is onze grootste troef. Onze clubs hebben op deze manier een grote autonomie
en voelen zich vrij in het organiseren van activiteiten. Maar ze weten dat ze,
indien nodig, altijd beroep kunnen doen op FedOS.
De clubs worden goed ondersteund en kunnen terecht bij FedOS.
Het jong en dynamisch team is hét instrument van FedOS bij uitstek. Zij
hebben een goed contact (persoonlijke aanpak) met de clubs. Het
luisterend oor dat zij bieden, wordt als een enorme meerwaarde ervaren. Ze zijn
sterk in zowel formele als informele contacten. FedOS staat er ook als team.
De professionele website is een uitstekend middel om promotie te maken over
alles wat FedOS te bieden heeft.
De nationale activiteiten, met als orgelpunt de FedOS-ZON-dag, worden erg
gesmaakt.
De activiteiten en lidgelden zijn budgetvriendelijk. Men krijgt bovendien “waar
voor zijn geld” (uitstekend prijs/kwaliteitverhouding).
Er is een grote regelmaat in de contacten in de clubs en tussen de clubs. Dit
komt de sfeer ten goede. De mogelijkheid tot sociale contacten is een enorm
pluspunt en doorbreekt eenzaamheidsgevoelens.

6

Zie bijlage 4, blz. 89. Overzicht van alle SWO-ART analyses
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De samenwerkingen over de clubgrenzen heen, zijn een meerwaarde. Zo
wordt het aanbod van de eigen club nog groter gemaakt.
De verzekeringen die FedOS aanbiedt, zijn goed en bieden veiligheid.
FedOS straalt een open sfeer uit: er zijn geen drempels om binnen te komen.
Iedereen wordt als gelijke behandeld. Iedereen is welkom! Op deze manier trekt
FedOS ten strijde tegen de eenzaamheid bij ouderen.
FedOS geeft senioren een actieve waarde in onze samenleving. Dit draagt bij tot
een positievere beeldvorming over ouderen én een stijgende zelfwaarde van
ouderen. FedOS promoot de ouderen als een actieve groep.
FedOS heeft respect voor senioren.
Het grote aantal vrijwilligers in de clubs, mensen die zich onbezoldigd inzetten
voor de club en de medemens.
FedOS plaatst +50-kunstenaars op de voorgrond en creëert een platform voor
hen.
FedOS verdedigt de belangen van senioren.

Kansen voor FedOS
Juiste informatie verzamelen en doorspelen aan de senioren.
De beeldvorming van en voor ouderen verbeteren, door o.a. de media beter
te gaan bespelen.
Er zullen steeds meer allochtone ouderen komen die hier hun (ganse) leven
hebben doorgebracht, dit kan een uitbreiding van de doelgroep zijn.
Jongere senioren betrekken: het individualisme stijgt en jongsenioren ‘shoppen’
liever tussen activiteiten dan lid te worden van één club. De scholingsgraad van
deze mensen ligt ook hoger wat steeds bewustere keuzes betekenen, gemaakt
door +50gers.
Interne en externe samenwerkingen.
De sterke ploeg die FedOS nu heeft.
Een sterke slogan waarmee FedOS naar buiten kan komen.
FedOS op de kaart zetten als dé plek voor kunst +50
Ouderen een stem geven en belangrijkere posities in het beleid opeisen.
De nieuwe technologieën overdragen aan de senioren.
Hobbyclubs creëren om de nog actieve senioren nieuwe zaken aan te bieden.
De nieuwe locatie biedt zeer veel nieuwe kansen.
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3.3.2 Stakeholdersanalyse
3.3.2.1

Digitaal

Naast de provinciale geledingen, gingen wij ook nog te rade bij mensen die FedOS een warm
hart toedragen maar geen lid zijn van een provinciaal bestuur. Wij stelden deze mensen via
een mail 5 vragen om op die manier tot de kern van de meerwaarde te komen die FedOS
voor hen betekent. 13 mensen stuurden ons hun antwoorden terug, hieronder hebben we
er enkele opgelijst:
o




Ik voel mij welkom bij FedOS omdat…
Ik mij bij een familie voel. Vriendelijke mensen onderling, goede babbel en steeds behulpzaam.
Ik mij er direct thuis heb gevoeld.
Open geest, enthousiasme bij medewerkers, budgetvriendelijk en toegankelijk voor iedereen.

o




Wat is volgens u de belangrijkste eigenschap van FedOS?
Problem solving i.p.v. problem seeking.
Veel mensenkennis en empathie.
Belangrijk is dat FedOS de hele Vlaamse regio bestrijkt en zich niet beperkt tot enkele
aspecten.
Aandacht voor senioren. Aanbod van activiteiten met een grote waaier aan diversiteit.


o




Hoe stelt u FedOS voor aan iemand die FedOS niet kent?
Je kunt, door lid te worden, nieuwe horizonten ontdekken door tal van activiteiten.
FedOS heeft ook eens iets anders aan te bieden dan het gewone dat je ook elders vindt.
Een onafhankelijk apparaat dat zich inzet om de +50 ers op een gediversifieerde en
zelfbewuste manier om met zichzelf te leren omgaan in een steeds wijzigende omgeving.

o




Hoe ervaart u het contact met het FedOS-team?
Zeer vriendelijk, beleefd, geven de nodige aandacht en zijn toch discreet.
Een team dat openstaat voor alle soorten dialogen, organisaties en projecten.
Het feit dat de tas koffie steeds voor me klaarstaat, zegt wel voldoende neem ik aan? Serieus
nu, een zeer fijne equipe waar je voor alles en nog wat terecht kunt.

o Hoe ziet u FedOS in 2020?
 Nog steeds de link tussen de maatschappij en de +50 er.
 Ik hoop dat FedOS op het gebied van kunstbeleving en het organiseren van evenementen op
hetzelfde elan verder gaat.
 Nog een grotere uitbreiding van FedOS met nog veel meer leden.
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3.3.2.2

Stagedagen personeel

Als vernieuwende variante op de stakeholders, beslisten we in samenspraak met Impuls vzw
om het personeel een dagje te laten meedraaien in een andere vereniging/organisatie. Men
kon zelf kiezen waar ze naar toe gingen. Uiteindelijk was dit het resultaat:






Contempo vzw - Rudy
Wakkere burger vzw - Wouter
Citizenne vzw - Tom
Merhaba vzw- Lise
Buurtwerk Noordwijk vzw - Helena

Iedereen kreeg dezelfde opdracht ter voorbereiding mee:
1.
Kijk vanuit twee brillen:
 Start eerst in eigen organisatie: waar zitten onze succesfactoren, waar zijn wij
succesvol in, wat werkt bij ons? Onderzoek wat dit succes juist ‘ maakt’. Wat
zijn de ‘patronen’ en de ‘heilige huisjes’, de ‘interne geboden en verboden’ van
het Huis…. lijst ze op, en ga vandaaruit op stage naar de andere organisatie.
 Kijk vanuit een nieuwsgierigheid, een verwondering naar de verschillen tussen
de organisatie die je bezoekt en FedOS.
 Ieder teamlid heeft bij de stage ook een specifieke focus op basis van de soort
vereniging waar men stage liep. Dit brengt op deze manier inzichten vanuit
diverse invalshoeken.
2. Oefeningen door het team ter voorbereiding van de stage: (oefeningen op
patroondoorbrekend denken):
 Wat is ons handelsmerk? Stel FedOS voor in 10 zinnen aan de organisatie
waar je stage loopt. Je moet FedOS verkopen. Wat ga je vertellen? Probeer
hier de gevoels- en de sfeerelementen typisch voor FedOS boven te krijgen!
 De 10 geboden/verboden van het Huis? Er komt een nieuw personeelslid
werken. Wat zijn de 10 geboden/verboden die je hem/haar vertelt? Wat moet
de nieuwe medewerker doen/niet doen om als ‘goeie’ medewerker mee te
kunnen draaien en geaccepteerd te worden binnen FedOS? Individueel
oplijsten.
 Nadien met elkaar delen, en vooral: bespreken. Luister vooral naar hoe de
verschillende teamleden de dingen aanvoelen… niet argumenteren! Open
oren en ogen, want dit geeft heel veel informatie over de patronen binnen
FedOS.
 Eventueel nabespreken: hoe en wanneer zijn deze geboden/verboden binnen
geslopen in FedOS. Eens waren ze succesvol en zinvol. Zijn ze dat nu nog?
 Lijstje meedoen op stage: wat zijn de geboden/verboden daar? Werken ze
daar? Verschil met FedOS?
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3.

De 5 heilige huisjes:
Wat zijn de 5 heilige huisjes van FedOS waar NIET aan geraakt mag worden? De
heilige huisjes gaan vaak nog dieper dan de 10 geboden. De heilige huisjes leven
impliciet. Door ze te bevragen en te benoemen worden ze expliciet gemaakt en
kunnen ze tegelijk in vraag gesteld worden. Zijn ze nog zinvol, in deze context, anno
2014?
Nadat we een dagje stage hadden gelopen, hebben we op een teamvergadering de
verschillende ervaringen besproken om na te gaan hoe anders het er op de stageplek aan toe
gaat en hoe het bij ons eventueel anders kan.
Elk personeelslid ervaarde dit als een zeer verfrissende kijk op ons professioneel handelen.
Samen kwamen we tot de vaststelling dat ons team zeer goed functioneert en we een
warme band onderhouden met ons doelpubliek.

3.3.3 Het SWO-ART inspiratierooster
Na het verwerken van alle gegevens uit de SWO-ART-analyses7, stakeholdersbevragingen en
de zelfevaluatie maakten we een SWO-ART inspiratierooster op die alle categorieën met
elkaar in verbinding brachten. Op die manier ontstonden er 9 handelingsperspectieven.

Zwaktes

Bedreigingen

Kansen

Resultaten

ZB1 Grote werkdruk

ZK1 Geen zuil als back-up.

ZB2 Té weinig bekend

ZK2 Overaanbod -eigenheid aanbod FedOS

ZR1 Geëngageerde
bestuursleden in de
lidafdelingen

ZB3 Veel clubs in de
steden, niet landelijk
ZK3 Financieel minder
sterk --) creativiteit
Sterktes

SB1 Groot aanbod aan SK1 Onafhankelijkheid
activiteiten
SK2 Sterk professioneel
SB2 Babyboomers gaan
team
met pensioen --) breuk
met vast lidmaatschap
SK3 Kunst en
hobbywerkingen

ZR2 FedOS is
bekender
SR1 Meer
samenwerking tussen
lidafdelingen
SR2 Sterk team leidt
tot creatieve activiteiten ‘voor elk wat
wils’

SK4 Contacten tussen de
verschillende lidafdelingen

7

Zie bijlage 4, blz. 89: overzicht van alle SWO-ART analyses
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Aspiraties

AB1 Betaalbare woon- AK1 Meer impact op het AR1 FedOS wordt
en zorgcentra
beleid.
bekender
bij
de
senioren
AB2 FedOS bekend bij AK2 Inspelen op de
alle senioren

jongere senioren

AR2 Jongere
senioren nemen deel
aan activiteiten

De afkortingen gebruikt in dit SWO-ART inspiratierooster vindt u terug bij elke
beleidsuitdaging. Elke strategische doelstelling stoelt immers op bepaalde sterktes, zwaktes,
kansen, aspiraties, resultaten en bedreigingen.
Na de analyse van dit inspiratierooster kwamen we tot enkele duidelijke bevindingen die we
meenamen naar de ontwikkeling van onze beleidsplanuitdagingen:









FedOS is te weinig gekend bij individuele senioren.
De eigenheid van het aanbod van FedOS moet te zien zijn in het overaanbod
activiteiten die er nu te vinden is.
Het sterke team kan voor een verschil zorgen en moet creatief bezig blijven.
Het kunstplatform moet zeker worden behouden en kan nog sterker gemaakt
worden.
Er moeten meer contacten komen tussen de lidafdelingen onderling.
FedOS moet meer impact hebben op het beleid.
FedOS moet een strategie ontwikkelen om jonge senioren aan te trekken.
Digibeet is een succesformule.

3.3.4 Tweedaagse beleidsplanning
Op 8 en 9 januari 2015 trok FedOS richting Oostende om de gebundelde informatie uit de
interne analyses om te zetten in beleidsuitdagingen.
Het team dat deze tweedaagse volbracht, bestond uit 5 medewerkers van FedOS en 4 leden
van de raad van bestuur.
De mensen uit de raad van bestuur werden specifiek gekozen omwille van hun talenten en
positie binnen FedOS:
 Jean-Pierre Baeyens: nationaal voorzitter en alom gerespecteerd geriater/gerontoloog
met een jarenlange ervaring (helaas afwezig wegens ziekte);
 Marie-Jeanne Deschuyteneer: ondervoorzitster van FedOS, voorzitster FedOS
Vlaams Brabant, voorzitster van de seniorenraad te Bever en erg begaan met de
belangenbehartiging voor ouderen;
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Roger Hanskens: ondervoorzitter van FedOS, van FedOS Oost-Vlaanderen en
voorzitter van een lidafdeling;
Liliane De Baene: voorzitster van een Heem- en Kunstkring en is een sterke schakel
binnen het FedOS kunstplatform.

De tweedaagse startte - na een korte opwarmingsoefening - met een presentatie van
mogelijke beleidsuitdagingen zoals voorbereid samen met Impuls vzw. Elk teamlid kreeg de
opdracht om 1 of meerdere uitdagingen op een creatieve manier naar voren te brengen
zodat de anderen dit zeker zouden willen meenemen in het definitieve beleidsplan. Deze
“verkooppraatjes” waren zo sterk dat zo ook als “beeld” werden opgenomen bij elke
beleidsuitdaging. Na deze sessie werd er gepolst naar de voorkeuren van de aanwezigen om
op die manier te kunnen zien bij welke uitdagingen het meeste enthousiasme lag en welke
men zeker in het toekomstige beleidsplan wou opnemen. Op deze manier wisten we wat
onze draagkracht is bij elke uitdaging en konden we concreet uitdagingen selecteren of
schrappen.
Op dag 2 werd er in werkgroepen gewerkt die halverwege werden gewisseld. Elke groep
kreeg een beleidsplanuitdaging van dag 1 en kon die uitwerken voor de volgende
beleidsperiode, nadien werden deze voorbereidingen gepresenteerd aan de volledige groep.
Tijdens deze werkgroepen werden we verplicht om te dromen en out of the box te denken.
Met al deze bagage en het enthousiasme van het team en de leden van de raad van bestuur
om dit beleidsplan uit te werken, lieten we Oostende achter ons.

Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Marie-Jeanne Deschuyteneer,
Ondervoorzitster FedOS vzw.

3.3.5 Van droom naar werkelijkheid
Het was een huzaren stuk om alle verkregen informatie te bundelen in één sterk én leesbaar
beleidsplan. Stap voor stap werden onze plannen voor de toekomst duidelijker en duidelijker.
Aan de hand van een sterke slogan, een ‘gezond’ nieuw logo en een fijn concept zijn we ons
inziens in staat om u duidelijk te maken waar FedOS voor staat en waar we naar streven de
komende 5 jaren.
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4 BELEIDSUITDAGINGEN 2016-2020

FedOS opent haar deuren voor individuele +50-ers

FedOS geeft +50-ers een stem

FedOS bundelt krachten door samenwerking

FedOS bouwt bruggen tussen lidafdelingen

FedOS maakt +50-ers digitaal SMART

FedOS ijvert voor een Vlaams Kunstenfestival +50
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4.1 FedOS opent haar deuren voor individuele +50ers
Strategische Doelstelling 1

SD1
“Eind 2018 heeft FedOS zijn werking uitgebreid met een
netwerk voor individuele +50-ers”8
4.1.1 Beeld

Spectaculaire Salsa “Paddy & Nico” – Electric Ballroom – Britain’s Got Talent 2014

FedOS is hét middel bij uitstek om actief ouder te worden. Wie bij FedOS is, verrast zijn
omgeving met zijn vitaliteit en positieve kijk op het leven. Bovendien is FedOS geen dure
remedie maar toegankelijk voor iedereen want bij FedOS is iedereen welkom!
Rudy Blauwbloeme,
Directeur FedOS vzw.
8

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZB2, ZK2, ZK3, ZR2,
SB2, SK3, SR2, AB2, AK2, AR1, AR2.
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4.1.2 Motivatie
FedOS is een federatie van onafhankelijke seniorenclubs waar iedereen welkom is. Doch de
klassieke clubstructuur botst op het huidig individualisme van menig +50-er. Ze willen niet
langer lid zijn van één club! Neen, ze shoppen tussen de vele mogelijkheden die er zijn. Ze
nemen deel zonder zich echt te verbinden. Ze willen verleid worden door de activiteiten en
dan zien ze wel.
Als federatie richten wij ons hoofdzakelijk tot senioren die verenigd zijn in een lidafdeling van
FedOS of tot een club die lid kan worden van ons netwerk. Hierdoor dreigen individuele
+50-ers uit de boot te vallen. Daar één van onze belangrijkste sterktes is “Iedereen is
welkom bij FedOS”, wordt de structuur van FedOS in de komende beleidsperiode verrijkt.
Behalve ons netwerk van clubs (=dé basis voor onze reguliere werking) richt FedOS zich
vanaf 2016 ook tot de jongere (+50) actieve senioren die zich niet willen binden. Men moet
immers niet het statuut van gepensioneerde hebben om deel te nemen aan FedOSactiviteiten. Onze activiteiten staan open voor alle +50-ers. Ze zijn een meerwaarde voor
iedereen die op een positieve en actieve manier ouder wil worden. Optimaal ouder worden
is al jaar en dag een belangrijk thema binnen onze werking. Hoog tijd dat we dit verspreiden
onder de +50-ers als een positieve epidemie.
Onze missie als vereniging passen we aan en we werken een nieuw format uit om ook
individuele +50-ers hun plaats te geven bij FedOS. “Iedereen is welkom” wordt op deze
wijze geen loze slogan maar effectief een realiteit!

4.1.3 Operationele doelstelling 1
In 2016 heroriënteert FedOS haar VISIE & MISSIE.
Om een netwerk voor individuele +50-ers te kunnen creëren moeten de statuten van onze
vereniging aangepast worden. De huidige statuten zijn uitsluitend gericht op lidafdelingen en
niet op individuelen. Via een brainstorm wordt er nagedacht over hoe we structureel de
individuele +50-er kunnen inpassen in onze vereniging. Het eindresultaat zijn aangepaste
statuten en een structurele heroriëntatie van onze visie & missie.
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Tijdspad

Resultaatsindicator

Voorjaar
2016

Brainstorm omtrent visie en missie (structurele heroriëntatie)

Maart
2016

Goedkeuring van de herwerkte statuten op de jaarlijkse algemene
vergadering

4.1.4 Operationele doelstelling 2
In 2016 ontwikkelt FedOS een specifiek format voor individuele +50-ers.
Een nieuw netwerk voor individuele +50-ers is hét instrument om hen op te nemen in onze
structuur/werking. In 2016 ontwikkelen we een specifiek format om dit te realiseren. Dit
format moet doordacht en onderbouwd zijn. Vandaar dat we de tijd nemen om dit grondig
te onderzoeken en vorm te geven. Het wordt een attractief en dynamisch format waar de
individuele +50-er zich in terug vindt en aangetrokken voelt om er aan deel te nemen.
Door individuele +50-ers vroeg te prikkelen en te verleiden om op een vrijere manier deel
te nemen aan de activiteiten van FedOS vzw, bouwen we langzaam een band met hen op en
krijgen zij een plaats in het FedOS-netwerk. Eens ze dan echt gepensioneerd zijn, vinden ze
daardoor gemakkelijker de weg naar onze lid
én al onze andere activiteiten.

Tijdspad

Resultaatsindicator

Mei 2016

Uitwerken van het specifiek format (netwerk) voor de individuele +50-er:
 analyse van de +50-er
 structuur/vorm/inhoud/logo/werkwijze
 ontwikkelen van een promotiecampagne

Oktober
2016

Voorstelling format op de interprovinciale vergadering
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4.1.5 Operationele doelstelling 3
In 2017 lanceert FedOS vzw zijn netwerk voor de individuele +50-er .
Vanaf 2017 heeft FedOS vzw een boeiend en gevarieerd sociaal-cultureel programma in de
aanbieding voor elke actieve individuele +50-er. Daar de hedendaagse +50-er zeer mobiel is,
worden de activiteiten gespreid over Vlaanderen en Brussel. 2017 wordt hét proefjaar waar
we voor de eerste keer ons netwerk voor de individuele +50-ers uitgooien.

Tijdspad

Resultaatsindicator

Jan-feb
2017

Samenstellen van het programma met een variatie aan activiteiten
gespreid over Vlaanderen en Brussel

Maart
2017

Voorstelling programma op de voorzittersdag

April
2017

Lancering via uitgewerkte promocampagne

Mei 2017

1ste activiteit gevolgd door alle andere

December
2017

Evaluatie van het eerste werkjaar

4.1.6 Operationele doelstelling 4
Tegen eind 2018 heeft FedOS vzw een sociaal-cultureel aanbod voor individuele +50ers met minimum 50 activiteiten per jaar verspreid over Vlaanderen en Brussel.
Na één jaar proefdraaien wordt het nieuw ontwikkelde format (netwerk) – na evaluatie –
verder uitgebouwd met een sterk, gevarieerd en geografisch gespreid aanbod. Het doel is dit
nieuwe netwerk in 2018 te verankeren in onze reguliere werking door een minimum aan
activiteiten aan te bieden.
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Tijdspad
2017

Resultaatsindicator
Opstart nieuw format (netwerk)
FedOS organiseert minimum 50 activiteiten voor individuele +50-ers in
Vlaanderen en Brussel

2018

Verankering in de reguliere werking
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4.2 FedOS geeft +50-ers een stem
Strategische Doelstelling 2

SD2
“Eind 2019 heeft FedOS de maatschappelijke rol van +50ers op een positieve wijze in de verf te gezet.”9
4.2.1 Beeld

9

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZR1, SK1, SK2, AB1,
AK1, AR1.
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De naakte cijfers spreken voor zich, ouderen zijn ondervertegenwoordigd in de
beleidsvoerende organen. Stop de betutteling, geef hen een stem!
Cijfers 2009 (Bron: Centrum voor Politicologie, K.U. Leuven)
Regio
Aantal
Percentage
Aantal
inwoners vertegenwoordigers inwoners
60+
61+
31-60 j
2008
2009
2008

Percentage
vertegenwoordigers
31-60 j
2009

Vlaanderen

89%

23,62%

3,21%

42,22%

Cijfers 2010 (Bron: Centrum voor Politicologie, K.U. Leuven)
Regio
Aantal
Percentage
Aantal
inwoners vertegenwoordigers inwoners
65+
61+
31-60 j
2010
2010
2010

Percentage
vertegenwoordigers
31-60 j
2010

België

89,4%

17,1%

2,7%

37,3%

Dit moet beter en anders aangepakt worden. Gedaan met de betutteling! +50gers willen
mee hun eigen toekomst bepalen! Informeren, beeldvorming en belangenbehartiging zijn
belangrijke items voor die toekomst.
Wouter De Beuf,
Verantwoordelijke Beleid en Projecten, FedOS vzw.

Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Marie-Jeanne Deschuyteneer,
Ondervoorzitster FedOS vzw

4.2.2 Motivatie
+50-ers zijn mondige senioren die nog heel wat in hun mars hebben. Weg met de negatieve
en foute beeldvorming over ouderen! Dit klopt niet langer met de realiteit.
FedOS doorbreekt het stereotype beeld over senioren door hen een actieve rol toe te
kennen en hen in een breed maatschappelijk perspectief te plaatsen. Senioren zijn immers
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een enorme meerwaarde voor onze samenleving. Hun talenten en levenservaring zijn dé
bouwstenen voor de toekomst. Samen staan alle generaties sterk!

4.2.3 Operationele doelstelling 1
In 2016 trekt de werkgroep belangenbehartiging minstens 3 nieuwe leden aan op basis
van hun kennis & expertise.
De werkgroep heeft nood aan nieuw bloed. Daarom gaan we in 2016 gericht op zoek naar
nieuwe mensen die een bijzondere focus of een bepaalde specialisatie hebben die een
verrijking is voor de werkgroep.

Tijdspad
Voorjaar
2016
Najaar
2016

Resultaatsindicator
Zoektocht naar geschikte kandidaten
Minstens 3 nieuwe
belangenbehartiging

leden

zijn

opgenomen

in

de

werkgroep

4.2.4 Operationele doelstelling 2
In 2016 maakt FedOS vzw werk van een betere invulling van haar mandaten in de
commissies van de Vlaamse Ouderenraad.
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De Vlaamse Ouderenraad is voor onze vereniging een belangrijk adviesorgaan. Het is dan
ook als vanzelfsprekend dat FedOS zijn mandaten in deze adviesraad zo goed mogelijk invult.
Het komt erop neer om talenten te matchen met de verschillende commissies binnen de
Vlaamse Ouderenraad.

Tijdspad
Voorjaar
2016
Najaar
2016

Resultaatsindicator
Uitschrijven van de profielen per commissie
Matchen van de kandidaten met de commissies
Afvaardigen van de kandidaten

4.2.5 Operationele doelstelling 3
Vanaf 2016 ondersteunt FedOS vzw de deelnames van haar lidafdelingen aan
regionale seniorenraden.
Deelname van een lidafdeling aan de plaatselijke seniorenraad vindt FedOS belangrijk.
Daarom investeren wij in deze beleidsperiode in een goede vertegenwoordiging vanuit
FedOS in deze seniorenraden. Eén van onze personeelsleden zal zich in deze materie
specialiseren door een opleiding te volgen om de vertegenwoordigers van FedOS in
seniorenraden beter en deskundiger te ondersteunen. Dit past bovendien perfect in ons
vrijwilligersbeleid en kadervormingsaanbod voor bestuursleden van lidafdelingen.
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Tijdspad
2016

Resultaatsindicator
Oplijsten van de lidafdelingen die zetelen in een seniorenraad (naam en
plaats)
Personeelslid start met een specifieke opleiding seniorenconsulent
Organisatie van een bijeenkomst met alle vertegenwoordigers van FedOS
in de seniorenraden met als doel hun ervaringen uit te wisselen

2017

Uitwerken van kadervormingsaanbod omtrent seniorenraden
Het geven van kadervormingen omtrent seniorenraden

4.2.6 Operationele doelstelling 4
Vanaf 2017 bevat Infor Senior minstens 4 pagina’s inzake belangenbehartiging
geschreven door de senioren zelf.
FedOS motiveert senioren om zelf voor hun mening op te komen en in hun pen te kruipen.
Deze artikels worden gepubliceerd in ons driemaandelijks tijdschrift Infor Senior. Dit wordt
een vaste rubriek in ons magazine.
Niet alleen het grote federale of Vlaamse verhaal heeft zijn belang, ook het plaatselijke
verhaal van een gemeente of stad kan veelbetekenend zijn zowel in positieve als negatieve zin.
Daarom is het ons doel om ook regionale noden en/of realisaties van bvb. seniorenraden aan
bod te laten komen in deze rubriek om zo senioren uit andere regio’s te motiveren en te
inspireren.

Tijdspad
20172020

Resultaatsindicator
Infor Senior bevat minstens 4 pagina’s inzake belangenbehartiging
geschreven door senioren
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4.2.7 Operationele doelstelling 5
FedOS komt in 2019 op voor seniorvriendelijke partijprogramma’s.
FedOS komt op voor de belangen van elke oudere. Ouderen staan immers met hun beide
voeten in onze hedendaagse maatschappij en nemen er actief aan deel. Ze zijn op velerlei
vlakken een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving en FedOS vzw wil hiervoor de
erkenning krijgen waar ouderen recht op hebben.
Hoe FedOS de rol van de oudere ziet, wordt neergeschreven in een manifest. Dit manifest
wordt overgemaakt aan alle politieke partijen ter voorbereiding van de federale & Vlaamse
verkiezingen van 2019. FedOS vzw staat wars van alle politiek doch wil met dit manifest de
partijprogramma’s positief beïnvloeden met het oog op seniorvriendelijke partijprogramma’s.

Tijdspad
2019

Resultaatsindicator
Opstellen manifest
Verspreiden manifest onder alle politieke partijen
Nagaan effecten op partijprogramma’s

4.2.8 Operationele doelstelling 6
In 2019 organiseert FedOS een publieke actie om de maatschappelijke rol van +50-ers
op een positieve wijze in de verf te zetten.
Niets is krachtiger dan een publieke actie - met de nodige media-aandacht - om een
standpunt kracht bij te zetten. Ook FedOS zal een publieke actie opzetten om zijn manifest
onder de aandacht te brengen. Hiermee tonen we aan dat senioren nog een belangrijke,
waardevolle en positieve bijdrage leveren aan onze hedendaagse samenleving. Ouderen zijn
weliswaar OUD(er) maar niet OUT!

38

Tijdspad

Resultaatsindicator

2018

Keuze publieke actie + voorbereiding & uitwerking

2019

Organisatie van een publieke actie

4.2.9 Operationele doelstelling 7
Tegen 2020 heeft FedOS vzw verschillende acties ondernomen om de beeldvorming
over senioren in de media positief te beïnvloeden.
+50-ers zijn actieve, dynamische en creatieve burgers die opkomen voor zichzelf en willen
hun imago in de media hoog houden. Door positief en actief aan de samenleving deel te
nemen, bewijzen ze hun maatschappelijk belangrijke rol.
FedOS vzw onderneemt tijdens deze beleidsperiode tal van acties om het imago van de
oudere op een positieve manier te beïnvloeden.

Tijdspad
2020

Resultaatsindicator
FedOS heeft minstens 5 verschillende acties ondernomen om de
beeldvorming van de oudere in de media positief te beïnvloeden

39

4.3 FedOS bundelt krachten door samenwerking
Strategische Doelstelling 3

SD3
“Eind 2020 heeft FedOS diverse
samenwerkingsverbanden opgestart met als doel de
eigen werking uit te breiden.”10
4.3.1 Beeld

Samen zijn we het deeg!

Samen sterk!
10

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZR1, SK1, SK2, SK4.
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Recept voor “Koekjes bakken”
Laten we een nieuw recept uitproberen, waarvan het resultaat een heel bijzonder koekje is. Een
koekje met inhoud. De ingrediënten zijn bloem, suiker, boter, amandelen en vanille. Het speciale
aan dit koekje is dat elk ingrediënt staat voor een organisatie: bloem staat voor de lokale
dienstencentra, suiker voor FedOS, boter voor de gemeenschapscentra, amandelen voor de
multiculturele verenigingen, vanille voor de overige culturele verenigingen.
Al deze ingrediënten hebben verschillende eigenschappen, smaken verschillend en hebben een eigen
textuur. Zo heeft ook iedere organisatie zijn eigenheid, zijn ‘smaak’. De eerste stap in het recept is
om alle ingrediënten samen te voegen. De ingrediënten komen met elkaar in aanraking, de
verschillende organisaties leren elkaar kennen.
Vervolgens moet het geheel rusten. Dit is de periode om elkaar beter en diepgaander te leren
kennen; de voorbereidingsfase. Deze fase heeft tijd nodig. De derde stap in het recept is het bakken.
Dit is een geheel van complexe processen tussen de ingrediënten. Er wordt uitgewisseld, men leert
nieuwe dingen ontdekken en er is interactie.
Als laatste stap kan je het koekje proeven. Het eindresultaat is een koekje waarin het ene ingrediënt
het andere versterkt. De organisaties promoten elkaar, versterken elkaar.
Door de samenwerking tussen de verschillende ingrediënten ontstaat er iets nieuws, iets
groter, iets mooier, iets lekkers.
Helena Janssens,
Educatief medewerker, FedOS vzw.

4.3.2 Motivatie
FedOS heeft VELE kwaliteiten; zoals andere verenigingen HUN kwaliteiten hebben. Het
komt erop aan om de krachten op basis van de kwaliteiten van elke vereniging te bundelen
en om te zetten in een WIN-WIN situatie voor alle partijen. Alles zelf doen is immers
optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Daarom is het zinvol diverse samenwerkingen
op lokaal, provinciaal en nationaal vlak op te zetten waarbij we elkaars werking versterken
en verbreden door bvb. aan elkaars activiteiten deel te nemen.
FedOS heeft heel wat sterktes in de aanbieding. Gemengd met deze van andere organisaties
en verenigingen is het resultaat vernieuwend en een verrijking voor het sociaal-cultureel
werkveld.
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4.3.3 Operationele doelstelling 1
In 2016 wordt een kader voor interorganisationele samenwerkingen uitgetekend.
Welke specifieke noden/verwachtingen hebben senioren? Wat zou een verrijking voor hen
betekenen? Hoe kunnen wij als vereniging hieraan tegemoet komen? … Deze noden en
verwachtingen brengt FedOS in kaart. Eens we een duidelijk zicht hebben op deze noden en
verwachtingen, wegen we af welke wij als FedOS kunnen opvangen/realiseren. Door
interorganisationele samenwerkingsverbanden aan te knopen, overstijgen we de eigen
grenzen en verrijken we onze werking met de kennis, ervaring én talenten van andere
organisaties en verenigingen. Samen staan we altijd sterker dan alleen!

Tijdspad
2016

Resultaatsindicator
Het in kaart brengen van specifieke noden en verwachtingen van ouderen
Afwegen op welke noden en verwachtingen we een antwoord willen
bieden

2017

Mogelijke
partners
geprospecteerd

voor

samenwerkingsverbanden

worden

4.3.4 Operationele doelstelling 2
Tegen 2018 zijn er minimum 3 interorganisationele samenwerkingsverbanden opgezet.
Een rijker aanbod voor senioren op basis van gebundelde krachten. We versterken ons
netwerk door interorganisationele samenwerkingsverbanden; dit zowel structureel als door
cross-over activiteiten.

42

Tijdspad
2018

Resultaatsindicator
Er zijn minstens
gerealiseerd

3

interorganisationele

samenwerkingsverbanden
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4.4 FedOS bouwt bruggen tussen lidafdelingen
Strategische Doelstelling 4

SD4
“Vanaf 2016 start FedOS vzw met provinciale
uitwisselingstrajecten om elkaars werking beter te leren
kennen.”11

4.4.1 Beeld

Fragment uit de VTM-reeks “Safety First” (samen in de jacuzzi).
11

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZR1, SB1, SK2, SK4,
SR1, AR2.
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FedOS moet aanvoelen als een warm bad: gezellig en geborgen. Als men zich goed en veilig
voelt, ontstaan spontaan informele relaties die dé basis vormen van elk netwerk. Kortom
FedOS moet zijn leden de omstandigheden bieden waarin het goed samenkomen is, men
kansen aangeboden krijgt … ze ziet en ze grijpt!
Tom Verhavert,
Educatief medewerker, FedOS vzw.

4.4.2 Motivatie
FedOS moet een spreekwoordelijke jacuzzi zijn. Een plaats waar iedereen zichzelf kan zijn en
zich thuis kan voelen. Het is de opdracht van FedOS om de senioren in de best mogelijke
omstandigheden samen te brengen en processen tussen de verschillende lidafdelingen en
provincies op te starten. FedOS werkt zo mee aan het eindresultaat als coördinerend orgaan
dat inspringt waar nodig. Welke weg er wordt bewandeld en hoe deze weg zal verlopen, ligt
in handen van de senioren.
In de nieuwe beleidsperiode moedigen we de lidafdelingen en de provinciale geledingen aan
om hun deuren open te stellen, open activiteiten te organiseren en samen te werken. Er
moet een positieve sfeer gecreëerd worden waarin men zijn eigen clubgrenzen aftast,
openzet en verruimt. Via het systeem van de communicerende vaten kunnen lidafdelingen en
provincies hun eigen activiteiten aanvullen met wat anderen doen en vullen zij op hun beurt
de activiteiten van de anderen aan.

4.4.3 Operationele doelstelling 1
Vanaf 2016 promoot FedOS alle open activiteiten die door haar lidafdelingen worden
georganiseerd.
Jaarlijks organiseren onze lidafdelingen een paar duizend activiteiten. Deze activiteiten
openstellen voor alle andere FedOS lidafdelingen betekent dat +50-ers nog meer kansen

45

krijgen om elkaar te ontmoeten en aan nog meer activiteiten kunnen deelnemen. FedOS
moet aanvoelen als één grote familie waar het goed vertoeven is.
Om het openstellen van clubactiviteiten te promoten, start FedOS een meldpunt op om
open activiteiten bekend te maken.
Tevens krijgen ‘good practices’ op onze website een prominente plaats met als doel elkaar te
inspireren.

Tijdspad

Resultaatsindicator

Voorjaar
2016

FedOS start met een meldpunt voor open activiteiten

Oktober
2016

Lancering en promotie meldpunt op de interprovinciale kaderdag

In onze digitale nieuwsbrief FEDOSSER wordt er een link gelegd naar alle
open activiteiten van die bewuste maand

‘Good practices’ op website

4.4.4 Operationele doelstelling 2
Vanaf 2016 worden er jaarlijks provinciale uitwisselingsprogramma’s ontwikkeld.
Er zijn veel provinciale gelijkenissen binnen onze eigen FedOS-structuur; doch er zijn ook
een aantal verschillen te bespeuren. Elke provincie kan van elkaar beslist nog iets opsteken.
Om elkaars werking beter te leren kennen, worden er provinciale uitwisselingsprogramma’s
ontwikkeld waarbij één provinciale geleding een andere uitnodigt en vice versa. Het succes
van in de vorige beleidsperiode opgestarte verbroedering tussen Oost- en West-Vlaanderen
wordt aangewend als ‘good practice’ om deze doelstelling uit te bouwen.
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Tijdspad
20162020

Resultaatsindicator
Er worden jaarlijks 3 uitwisselingsprogramma’s georganiseerd tussen 2
provinciale geledingen

4.4.5 Operationele doelstelling 3
Tegen 2019 organiseren minstens 2 lidafdelingen per provincie jaarlijks een activiteit
voor de leden van de andere lidafdelingen van die bewuste provincie.
Eén van de good practices in Antwerpen is dat jaarlijks een aantal lidafdelingen een specifieke
activiteit organiseren voor de andere lidafdelingen. Niet zomaar een activiteit maar eentje
waar zij net goed in zijn en alle knowhow voor in huis hebben. Deze good practice gebruikt
FedOS als basis om lidafdelingen uit andere provincies te overtuigen om ook activiteiten te
organiseren voor collega lidafdelingen.

Tijdspad
2019

Resultaatsindicator
In elke provincie organiseren minstens 2 lidafdelingen een activiteit waar
de andere lidafdelingen van die provincie aan kunnen deelnemen
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4.5 FedOS maakt +50-ers digitaal SMART
Strategische Doelstelling 5

SD5
“Tegen eind 2020 heeft FedOS tal van initiatieven
georganiseerd ter kennismaking met de digitale
wereld.”12

4.5.1 Beeld

De 10 digitale geboden
Bovenal bemin het net
Van ’s morgens vroeg tot in je bed
Heilig steeds wat verse kleren
Facebook, twitter zult Gij eren
Chat veel, geef je mening honderduit
Koop online en geef je geld maar uit
Zoek een vriendschap en bestel je eten
Ook die smartphone mag je nooit vergeten
Wees steeds kuis op WWW
En begeer nooit een ander zijn PC
Wouter De Beuf,
Verantwoordelijke Beleid en Projecten, FedOS vzw.

12

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZK3, SK2, SK3, AK2,
AR1.
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Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Roger Hanskens,
Ondervoorzitter FedOS vzw.

4.5.2 Motivatie
Technologie en digitaliteit zijn voortdurend in beweging en bieden oneindig veel
mogelijkheden. Ook de +50-er is mee met zijn tijd en volgt deze evoluties op de voet. Voor
hen geen stempel van “OUDERWETS”: ze zijn surfers op het net samen met al hun digitale
vrienden uit online communities.
FedOS levert een belangrijke bijdrage om de digitale kloof verder te dichten aan de hand van
allerlei projecten en initiatieven. FedOS ontwikkelde de voorbije beleidsperiode immers een
eigen manier van werken (laagdrempelig en op het tempo van de senior zelf) die zeer erg
aanslaat bij de senioren en hen digitaal behendig (=smart) maakt.

4.5.3 Operationele doelstelling 1
In 2016 start FedOS met een pilootproject “tablet-café” in Brussel.
Tablets zijn momenteel zeer geliefd bij +50-ers, doch hun kennis erover is eerder beperkt.
Vaak stuiten ze op kleine problemen waardoor ze de weg verliezen. Door elkaar met hun
tablet te treffen op vaste tijdstippen, kunnen ze elkaar helpen en bijstaan met woord en daad.
FedOS wil hiervoor de ideale omstandigheden creëren en bij wijze van een pilootproject een
Brussels tablet-café opstarten.
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Tijdspad
2016

Resultaatsindicator
Het tablet-café wordt opgestart
4 x jaar bij wijze van try-out
Evaluatie
Verder zetten
Uitbreiding naar andere provincies en regio’s ?

4.5.4 Operationele doelstelling 2
FedOS ontwikkelt ieder jaar minstens 1 nieuwe lessenreeks binnen het kader van
DIGIbeet.
Naast een plek waar je met kleine vragen en problemen terecht kan (zie tablet-café), is de
mogelijkheid ook om zich op seniorenmaat te kunnen bijscholen van fundamenteel belang.
Daarom ontwikkelt FedOS telkens nieuwe lessenreeksen binnen het kader van DIGIbeet. Er
wordt resoluut gekozen om de tabletlessen uit te breiden met nieuwe lessenreeksen daar
deze veel succes hebben en dé toekomst zijn.

Tijdspad
20162020

Resultaatsindicator
FedOS ontwikkelt elk jaar minstens 1 nieuwe lessenreeks voor tablets

4.5.5 Operationele doelstelling 3
Tegen 2018 heeft FedOS allerhande
clubadministratie lidafdelingen.

digitale

tools

ontwikkeld

inzake

de

De administratie van de Vlaamse Gemeenschap, DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD,
SPORT EN MEDIA, Afdeling Sociaal-cultureel Werk wil de sociaal-culturele sector in kaart
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brengen door gegevens van de lidafdelingen te registreren via een uniform centraal systeem.
Om hierop een gepast antwoord te bieden, sleutelt FedOS aan een eigen systeem om de
clubadministratie digitaal te registreren gelinkt aan de clubpagina op onze website. Natuurlijk
moet dit systeem compatibel zijn met de systeem van de overheid.

Tijdspad

Resultaatsindicator

2017

Onderzoek naar het hoe & wat betreffende een digitaal registratiesysteem
rekening houden met dat van de Vlaamse overheid

2018

Er bestaat een digitale tool inzake clubadministratie

4.5.6 Operationele doelstelling 4
Tegen 2020 heeft FedOS vzw zijn eigen app.
Zou het niet prachtig zijn mocht FedOS zijn eigen app hebben die onze leden en alle andere
geïnteresseerde +50-ers continu op de hoogte houdt van het reilen en zeilen van FedOS vzw
(nieuws, activiteiten …).

Tijdspad
2020

Resultaatsindicator
FedOS heeft een eigen app
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4.6 FedOS ijvert voor een Vlaams Kunstenfestival +50
Strategische Doelstelling 6

SD6
“In 2018 organiseert FedOS een Kunstenfestival +50.”13

4.6.1 Beeld

13

Deze strategische doelstelling is gebaseerd op het SWO-ART inspiratierooster m.n. ZK3, SB2, SK2, SK3,
SR2, AK2, AR2.
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Tegenwoordig zit in deze individuele wereld iedereen in zijn eigen wereld, zijn eigen huis,
zijn eigen atelier met andere woorden: in zijn eigen doos. Je weet vaak niet waar iemand
allemaal mee bezig is en zo gaat er veel verloren. Hét kunstplatform +50 wil dit tegengaan.
Ziehier twee dozen van mensen die zelf hun doos niet willen of kunnen openen. Ze weten
niet hoe ze dit moeten doen of ze weten niet of ze wel willen laten zien wat er in zit, dus
voorlopig hebben we enkel hun buitenkant gezien. Maar wat zit er in die doos? Dat weten
we niet hé!
Tot dat we zo een doos gaan openvouwen! En dan komen beetje bij beetje de ontdekkingen
naar boven! De verborgen creativiteit komt letterlijk naar buiten. FedOS kan met zijn
kunstplatform mensen dat nodige duwtje in de rug geven om hun doos open te vouwen of
dit door ons te laten doen. Zo komt hun creativiteit naar buiten en kan het bewonderd
worden.
De eerste doos is van een kunstenaar die vooral aan beeldhouwkunst doet en een beetje aan
schildert. Hij heeft hier een stuk van een schilderij gemaakt maar zit op technisch vlak een
beetje vast. De tweede kunstenaar doet dan weer aan een beetje fotografie, maar schildert
vooral. Deze kunstenaar heeft eveneens een stuk van een schilderij gemaakt, maar zit vast op
creatief vlak. Het kunstplatform +50 heeft hen de mogelijkheid gegeven om samen te komen,
waardoor ze hun vaardigheden kunnen delen en hierdoor zijn ze samen tot een resultaat
gekomen. Het kunstplatform brengt kunstenaars samen en geeft hen de kans om elkaar te
verbeteren! FedOS kan kunstenaars dus verder brengen en kunstenaars kunnen ons verder
brengen: stellen kunstenaars tentoon, dan kan hun werk bekend gemaakt worden, alsook
FedOS als aanspreekpunt voor kunstenaars. Dit is weer een mogelijkheid om nieuwe, jonge
en creatieve leden aan te trekken.
Het voordeel is dat mensen niet meer moeten vertellen waar ze mee bezig zijn, maar het
meteen kunnen tonen. Het fantastische voordeel is dat hier geen taal voor nodig is! Iedereen
over heel de wereld kan kijken en interpreteren zonder dat hier woorden voor nodig zijn.
Alle leeftijden en mensen met allerlei achtergronden kunnen met elkaar over verschillende
thema’s, met de taal van de kunst, communiceren via het kunstplatform.
Dit kan gebeuren op de meest uiteenlopende plaatsen: scholen, ziekenhuizen, kantoren, …
zelfs bij u thuis! Hierdoor worden de inhouden van dozen zichtbaar voor mensen die ze
anders nooit zouden zien.
En dit is exact wat FedOS wil doen! Dozen helpen openvouwen en samenbrengen.
Daarom de slogan: Kruip uit je doos en kijk eens in de doos van een ander!
Lise Leonard,
Educatief medewerker, FedOS vzw.
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Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Liliane De Baene,
Lid raad van bestuur FedOS vzw.

4.6.2 Motivatie
FedOS is hét kunstplatform +50 bij uitstek. Door de jaren heen hebben we een sterke
reputatie opgebouwd op vlak van KUNST +50 en dit hoofdzakelijk op het vlak van de
plastische kunsten. Doch zijn we ervan overtuigd dat senioren meer in hun mars hebben,
ook in andere kunstdisciplines.
Daarom bouwen we aan een nieuw format om hen als volwaardige kunstenaars definitief op
de kaart te zetten. Kunst is immers van alle generaties en is de brug tussen leeftijden,
leefwerelden en culturen.

4.6.3 Operationele doelstelling 1
Tegen 2020 heeft FedOS minimum 2 wedstrijden voor kunstenaars +50 met een
specifiek thema georganiseerd.
Een kunstwedstrijd scherpt de muze aan en daagt talenten uit. Kunstenaars +50 laten hun
talenten graag zien aan de hand van een specifiek thema. Het resultaat was in het verleden
schitterend en van een hoog niveau. Daarom geven wij hen in de nieuwe beleidsperiode
opnieuw de kans hun kunnen te tonen aan de hand van kunstwedstrijden.

Tijdspad
2020

Resultaatsindicator
Er zijn minstens 2 kunstwedstrijden gerealiseerd
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4.6.4 Operationele doelstelling 2
In de loop van de beleidsperiode organiseert FedOS minstens 5 verschillende
workshops uit diverse podiumkunsten.
FedOS is al jaar en dag sterk in plastische kunsten voor en door +50-ers. In deze
beleidsperiode verruimen we dit naar andere kunstuitingen zoals podiumkunsten. Aan de
hand van allerhande workshops geven we ouderen de kans om ook hun talenten als
podiumkunstenaar te ontdekken en/of verder te ontwikkelen.

Tijdspad
20162020

Resultaatsindicator
Er zijn minstens 5 verschillende workshops podiumkunsten gerealiseerd

4.6.5 Operationele doelstelling 3
In 2016 werkt FedOS het intergenerationeel vertel- en kunstproject “Op nieuwe
benen” uit i.s.m. The Courage to Grow Old.
Deze co-creatie is een duurzaam intergenerationeel project waarbij jongeren en ouderen
van elkaar leren door met elkaar in interactie te treden aan de hand van storytelling &
storycatching. Door de wederzijdse verhalen krijgen jong en oud nieuwe inzichten en
daardoor spreekwoordelijke “nieuwe benen”. Deze verhalen worden gepubliceerd in de
“OP nieuwe BENEN”-verhalenbundel.
Een aantal geselecteerde verhalen worden nadien als uitgangspunten gebruikt voor
verschillende intergenerationele kunstcreaties: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek,
beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en zang, dans, film, literatuur en poëzie. Al
deze kunstcreaties worden gezamenlijk voorgesteld in een “OP nieuwe BENEN”-slotevent.
Met dit project brengen we verschillende generaties op een respectvolle en creatieve manier
samen om van elkaar te leren en tevens de beeldvorming over elkaar van de deelnemende
generaties (jong en oud) op een positieve wijze te beïnvloeden.

55

Dit project werd reeds in 2015 officieus voorgesteld aan de Vlaamse Gemeenschap,
DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA, Afdeling Sociaal-cultureel Werk.
Dit binnen het kader van het Europees samenwerkingsverband ‘Long Live Art’ waar FedOS
vzw van bij de start actief betrokken is. De beleidsmedewerkers van het team cultureel leren
en participeren zijn zeer geïnteresseerd en toonden interesse om als partner mee in dit
project te stappen. In 2016 wordt deze mogelijke samenwerking verder verkend. Nu staat
reeds vast dat FedOS vzw deelneemt aan het ‘Creative Dinner’ in de BOZAR georganiseerd
door de Vlaamse Gemeenschap op 24 april 2016 in het kader van “Long Live Art”-parcours.
Zie projectbeschrijving in bijlage14.
Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Bie Hinnekint,
The Courage to Grow Old.

Tijdspad
Jan-feb
2016

Verzamelen van verhalen van jongeren en ouderen afkomstig uit pop-up
verhalencafés

Maart
2016

Bundeling van de verhalen in het “Op nieuwe BENEN”-verhalenboek

29 april
2016

Deelname aan het ‘Creative Dinner’ in de BOZAR
Voorstelling van het “Op nieuwe BENEN”-verhalenboek

Mei-juni
2016

Selectie van de verhalen die worden uitgewerkt in een kunstcreatie

Sept 2016Mrt 2017
29 april
2017

14

Resultaatsindicator

Uitwerken van de kunstcreaties
Eerste Vlaams Intergenerationeel Kunst- en Verhalenfestival “Op nieuwe
BENEN” te Brussel

Zie Bijlage 6 blz. 89: “Op nieuwe BENEN” projectomschrijving
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4.6.6 Operationele doelstelling 4
Tegen 2020 bestaat er een Vlaams kunstenfestival +50.
Kunstenaars +50 krijgen vaak de kans niet meer om hun talenten een groot podium te geven.
In de ons omringende landen is dat vaak anders: ouderen maken deel uit van zowel de
plastische als podiumkunsten. Ook in Vlaanderen willen we een lans breken voor
seniorenkunst en hen een platform geven om zich in al hun kunnen te tonen aan een groot
publiek. Dit aan de hand van een Vlaams Kunstenfestival +50. Dit past perfect binnen het
Europees concept van “Long Live Art” & “Feel The Art” en het streven naar een Vlaams
convenant om de cultuurparticipatie bij ouderen te bevorderen. Hiermee benadrukken we
tevens de waarde en kracht van de ouderen, willen we de beeldvorming over de ouderen
positief beïnvloeden als nog niet afgeschreven, niet zorgbehoevend én duur maar wel als een
vat vol talent én potentieel!
FedOS kan dit onmogelijk in zijn eentje realiseren. In 2018 organiseren we daarom een mini
versie als plaatselijk proefproject. Dit proefproject wordt dan dé vertrekbasis om te lobbyen
en contacten te leggen met verschillende instanties zowel op federaal, provinciaal als
regionaal vlak om samen een dergelijk Kunstenfestival +50 op Vlaams niveau te organiseren.
Op Vlaams niveau ziet FedOS vzw voor zichzelf niet de rol van organisator maar wel deze
van trekker én bezieler van dit streven.

Tijdspad

Resultaatsindicator

2018

FedOS organiseert zijn eigen FedOS kunstenfestival +50

2019

FedOS lobbyt voor een Vlaams kunstenfestival +50

2020

FedOS zet mee zijn schouders onder een Vlaams kunstenfestival +50
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5 BEOORDELINGSELEMENTEN
5.1 Invulling beoordelingselementen
De invulling van de beoordelingselementen zit verweven doorheen heel het beleidsplan
2016-2020. Daarom koos FedOS er opnieuw voor om elk beoordelingselement te linken aan
een pictogram. Bij iedere strategische en operationele doelstelling verwijzen wij aan de hand
van deze pictogrammen naar de beoordelingselementen die via deze doelstelling ingevuld
wordt. Om de leesbaarheid van deze pictogrammen te bevorderen, kan u gebruik maken van
de bijgevoegde bladwijzer.
Hierna introduceren wij de pictogrammen en geven wij een beknopte beschrijving van de
manier waarop FedOS invulling geeft aan de beoordelingselementen. De basisprincipes zijn
nog steeds dezelfde als in ons vorig beleidsplan. Wij hebben deze dan ook overgenomen met
illustraties uit ons nieuw beleidsplan of de reguliere werking.

5.1.1 Functies van het sociaal-cultureel werk
De vier functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn niet altijd eenduidig van
elkaar te onderscheiden. Als sociaal-culturele vereniging die de sociaal-culturele methodiek
hanteert, vervult bijna iedere activiteit of initiatief de educatieve en gemeenschapsvormende
functie. Het “multifunctionele karakter” van zowel onze reguliere werking als onze
beleidsuitdagingen maken een bespreking waarin een strikte onderverdeling van de vier
functies wordt gehanteerd eerder artificieel.
Tevens menen wij dat deze vier functies de effecten die het sociaal-cultureel
volwassenenwerk kan hebben niet begrenzen. Onderzoek (Bastiaensen, 2010) toont immers
aan dat ook de functie van ontmoeting en ontspanning niet onderschat mag worden. Meer
zelfs, voor de participanten aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn ontmoeting en
ontspanning vaak drijfveren om deel te nemen aan diverse activiteiten
(ontmoetingsactiviteiten scoren het hoogst nl. 38,2% (Vermeersch & Vandenbroucke, 2010)).
Uit een recent Socius-onderzoek naar het deelnemers- en participatieprofiel van de
participanten aan sociaal-cultureel volwassenenwerk blijkt dat het overgrote deel van de
deelnemers binnen het verenigingsleven participeren om andere mensen te ontmoeten
(64,9%) (Vermeersch & Vandenbroucke, 2010) en om zich te amuseren (76,4%) (Vermeersch
& Vandenbroucke).
“Onderzoekgegevens tonen aan dat effecten zoals ‘zich geamuseerd hebben’ vaak
geflankeerd worden door andere veranderingen. De ontmoetings- en recreatieve functie die
het sociaal-cultureel volwassenenwerk in hoofde van de deelnemer vervult, mag dus niet
losgekoppeld worden van de andere functies. We zouden kunnen zeggen dat het
participeren niet enkel een kwestie van ontspanning of plezier is, maar van het plezier om bij
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te leren, het plezier om te ontdekken, …” (Vermeersch & Vandenbroucke, 2010). Deze
functie scoort dan als individueel ervaren effect ook het hoogst (39,2%) (Vermeersch &
Vandenbroucke, 2010)!
FedOS ervaart dagelijks dat de functie van ontmoeting en ontspanning binnen haar werking
een zeer belangrijke functie is. Meer zelfs, zonder de ontmoetings- en recreatieve functie
komt de realisatie van de vier basisfuncties in gedrang. Om het belang van deze “vijfde
functie” binnen de werking van FedOS een duidelijke plaats te geven, nemen we deze functie
ook op als een extra beoordelingselement.

5.1.1.1

Gemeenschapsvormende functie

Het verenigingsleven speelt een belangrijke rol in het bevorderen van de
participatie en integratie van senioren in onze maatschappij. Eén van de
belangrijkste troeven van een seniorenvereniging is dat zij een antwoord
biedt op de vereenzaming en anonimiteit (Vriendt, 2006). Hoe ouder men
wordt, hoe kleiner het aantal en hoe kleiner de grootte van de netwerken
waartoe men behoort. Vriendenkringen, van welke aard dan ook, zijn voor
senioren dan ook zeer waardevol. Zij vergroten het sociale netwerk en dit meestal met
mensen die zich in dezelfde levensfase bevinden. Ontmoeting en gezelligheid blijken veruit de
belangrijkste reden te zijn waarom senioren lid zijn van een ouderenvereniging (Verté, 2009).
Naast het bevorderen en in stand houden van sociale contacten, biedt een vereniging ook
een concrete plaats waar men vormen van informele steun kan uitwisselen (informatie,
praktische hulp, troost, …), kan bijleren, eigen talenten kan inzetten en zichzelf kan
ontplooien. Via de vele activiteiten van de vereniging blijft men dan ook actief betrokken bij
het maatschappelijk leven.
Vanuit het belang van het verenigingsleven voor senioren zet FedOS actief in op het
aanmoedigen van senioren naar haar lidafdelingen toe, het (helpen) uitbouwen van nieuwe
gemeenschappen van senioren (klassieke vriendenkringen, thematisch georganiseerde
gemeenschappen zoals de Kunstkamer, nieuw format voor individuele +50-ers, …) en het
ondersteunen van reeds bestaande seniorengemeenschappen. Deze ondersteuning is zowel
van een praktische (bv. degelijke vrijwilligersverzekering, uitlenen projectiemateriaal, ...),
informatieve (bv. info billijke vergoeding, wet vrijwilligers, (kader)vormingen, ...) als
begeleidende aard, waarbij problemen en knelpunten in de werking van onze lidafdelingen
(bv. verouderend ledenbestand, opvolging bestuur, ...) op maat van die lidafdelingen,
aangepakt worden.
Verenigingen vertonen van nature uit echter een zekere neiging tot exclusiviteit (Cockx &
De Vriendt, 2006). Vaak staan verenigingen van gepensioneerden van bedrijven slechts open
voor mensen die in dat bedrijf hebben gewerkt en hun eventuele partners. Sommige
vriendenkringen richten zich uitsluitend tot senioren woonachtig in een bepaalde wijk of
gemeente, andere werken enkel met senioren die geïnteresseerd zijn in één bepaald thema
(vb. countrydans, schilderen, kunst, …). FedOS wil deze exclusiviteit doorbreken door een
59

netwerk te creëren tussen seniorenverenigingen van een verschillende aard en met een
verschillende werking. Het is immers voor iedere vereniging verrijkend om met andere
verenigingen in contact te treden, elkaar te inspireren en onderlinge samenwerking aan te
gaan. Vooral de dag van vandaag, nu bestuursleden overbevraagd zijn, kunnen ervaringen van
andere bestuursleden niet alleen inspirerend maar ook tijdbesparend werken. Deze
netwerking tussen een diversiteit van autonome seniorenverenigingen maakt FedOS uniek in
het landschap van het sociaal-cultureel werk voor senioren in Vlaanderen en is een
schoolvoorbeeld van “gemeenschapsvorming” als zijnde een verbinding maken tussen diverse
opvattingen, waarderingen en houdingen (Bouverne-De Bie, 2005).
Door de diversiteit binnen FedOS is het creëren en in stand houden van een duurzame band
tussen onze lidafdelingen geen evidentie. Aangezien onze lidafdelingen niet noodzakelijk
dezelfde religieuze, politieke of levensbeschouwelijke overtuiging delen, is er immers, naast
hun gemeenschappelijke inzet voor senioren, geen vanzelfsprekende binding. Het vraagt dan
ook extra inspanningen op bovenlokaal en op nationaal niveau om een lidafdeling mee(r) te
betrekken bij het netwerk van FedOS en/of het netwerk tussen onze lidafdelingen te
versterken. De grootste inspanningen om het netwerk tussen onze lidafdelingen te
verstevigen, gebeuren op bovenlokaal niveau, met ondersteuning van onze educatieve
medewerkers. Via de talrijke bovenlokale vergaderingen voor de bestuursleden en de vele
activiteiten komen de leden van onze verschillende lidafdelingen regelmatig met elkaar in
contact en wordt de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe netwerken te vormen en reeds
bestaande netwerken te verstevigen (Vriendt, 2006). De lidafdelingen leren van elkaars
activiteiten, zetten samen activiteiten op, delen autobussen, geven elkaar tips, ... Ook op
nationaal niveau zijn de landelijke activiteiten gericht op het verstevigen van het netwerk
tussen de (bestuurs)leden van alle lidafdelingen (bvb. de FedOS-ZON-dag ).

SD1

In ons beleidsplan 2016-2020 is de eerste van onze zes strategische doelstellingen gewijd aan
het creëren van een nieuw netwerk voor individuele +50-ers. Dit wordt hét instrument om
ook individuele senioren op te nemen in onze structuur/werking.
Door individuele +50-ers vroeg te prikkelen en te verleiden om op een vrijere manier deel
te nemen aan de activiteiten van FedOS vzw, bouwen we langzaam een band met hen op en
krijgen ook zij een plaats in het FedOS-netwerk. Eens ze dan echt gepensioneerd zijn, vinden
ze daardoor gemakkelijker hun weg naar onze lidafdelingen én al onze andere activiteiten.
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5.1.1.2

Culturele functie

Cultuur brengt mensen samen, opent mogelijkheden om aan onze
samenleving te participeren en stimuleert de persoonlijke ontplooiing
(Advies C 04/06 van de Raad voor Cultuur). Ook blijkt participatie aan
cultuur in de meer enge zin van het woord samen te hangen met een
grotere verdraagzaamheid en een kleiner etnocentrisme (Claeys,
Elchardus & Vandenbroek). Gegeven al deze redenen is het voor senioren
dan ook zeer belangrijk om ten volle te participeren aan de cultuur die onze samenleving te
bieden heeft. Hierbij verengen we cultuur niet alleen tot de Schone Kunsten maar ook tot
haar meer dagdagelijkse uitingen zoals de waarden en gewoonten van onze eigen en ons de
omringende culturen, mediagebruik, het recreatieve uitgaansleven (e.g. bioscoop, festivals), ...
Onderzoek (Lieven, Waeghe & De Meulemeester, 2005) toont aan dat cultuurparticipatie
sterk bepaald wordt door de culturele opvoeding die men thuis heeft genoten, het
opleidingsniveau, de grootte en de aard van het sociale netwerk waartoe men behoort en de
eigen ervaring met cultuur. Wat senioren betreft kunnen wij aan iemands culturele
opvoeding en opleidingsniveau weinig veranderen. We kunnen echter wel inzetten op de
grootte en de aard van het sociale netwerk waartoe een senior behoort en de ervaring die
hij of zij, al dan niet binnen dit netwerk, met cultuur opdoet.
Onderzoek (Lieven, Waeghe & De Meulemeester, 2005) heeft uitgewezen dat participatie
aan het verenigingsleven met een sociaal-cultureel karakter sterk verband houdt met
cultuurparticipatie. Dit wordt bevestigd met de gegevens die we van onze lokale afdelingen
verzameld hebben: nagenoeg iedere lidafdeling (84%) heeft vorig jaar één of meerdere
culturele activiteiten georganiseerd en hierdoor op zijn minst al de kans op
cultuurparticipatie van haar leden verhoogd (FedOS, 2010). De inspanningen die FedOS
verricht om senioren toe te leiden naar meer klassieke of nieuwe vormen
seniorenverenigingen hebben dan ook een indirect effect op het verhogen van de
cultuurparticipatie van deze senioren.
Daarnaast steunt FedOS op vier pijlers om de cultuurparticipatie van senioren hetzij te
vergroten hetzij te verbreden:
 FedOS informeert over het aanbod van cultuur: bvb. publicaties zoals ons tijdschrift
Infor Senior, de bovenlokale nieuwsbrieven en onze website.
 FedOS informeert over de achtergrond van cultuur: bvb. de jaarlijkse interculturele
studiedag gecombineerd met de provinciale interculturele activiteiten.
 FedOS organiseert laagdrempelige culturele activiteiten: bvb. de activiteiten van de
Kunstkamers.
 FedOS schept een omgeving voor cultuurspreiding: bvb. de vele expo’s FedOS
Collectie KUNST +50.

SD1

SD5
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Het nieuwe format voor individuele +50-ers dat in dit beleidsplan wordt ontwikkeld,
versterkt eveneens de culturele participatie van senioren. Het aangeboden programma
zal cultureel heel divers zijn én gespreid over Vlaanderen en Brussel.

In ons beleidsplan 2016-2020 hebben we niet alleen oog voor cultuurparticipatie maar ook
voor cultuurcreaties door senioren. Het intergenerationeel kunstproject “Op nieuwe
benen” is hier een perfect voorbeeld van.

5.1.1.3

Maatschappelijke activeringsfunctie

De maatschappelijke activeringsfunctie is o.i. nauw verwant met de
gemeenschapsvormende functie. Beide hebben te maken met het
trachten te bevorderen van een betere samenleving waar het goed is om
wonen voor iedereen. Toch heeft maatschappelijke activering net dat
“ietsje meer”. Dit “ietsje meer” kan vertaald worden als de actieve rol
die een persoon of organisatie opneemt om een betere gemeenschap tot stand te brengen.
Vertaald naar de werking van FedOS toe, betekent maatschappelijke activering het doen
bewegen van individuen, verenigingen en structuren om een maatschappij te bekomen
waarvan iedere senior integraal deel uitmaakt en volwaardig kan aan participeren.
In onze maatschappij wordt de vergrijzing meestal afgeschilderd als een (economisch)
probleem. De pensioenen worden onbetaalbaar, de zorguitgaven zullen de pan
uitswingen, … Deze negatieve kijk op verouderen is gebaseerd op de idee dat senioren zich
vanaf de pensioenleeftijd terugtrekken uit de maatschappij en er steeds meer afhankelijk van
worden. Dit gedachtegoed staat haaks op wat FedOS in haar dagdagelijkse werking
observeert. Na hun pensioen starten senioren vaak met een nieuwe, zeer veelzijdige
“loopbaan”, die moeilijk onder één noemer te vatten is. Zij doen aan mantelzorg, zij nemen
de opvang van hun kleinkinderen voor hun rekening, zij engageren zich in een vereniging, zij
bezoeken zieken, zij lezen kinderen voor in de bibliotheek, … Senioren herinvesteren met
andere woorden hun opgedane ervaring, kennis en vrijgekomen tijd opnieuw in onze
maatschappij. FedOS beschouwt senioren dan ook als een bijzondere toegevoegde waarde
voor onze maatschappij.
Vanuit deze visie ijvert FedOS mee voor een maatschappij waarin het mogelijk is dat
senioren een volwaardige, actieve rol opnemen en deze rol als dusdanig ook erkend wordt
door de maatschappij. Om dit te bewerkstelligen zetten we drie strategieën in (Cockx,
2008):
 Een empowerment-strategie, gericht op het versterken van senioren
 Een engagement-strategie, gericht op het betrekken van senioren bij de samenleving
 Een social-change strategie, gericht op sociale verandering
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In de nieuwe beleidsperiode geeft FedOS ouderen een stem. FedOS komt op voor de
belangen van elke oudere. Ouderen staan immers met hun beide voeten in onze
hedendaagse maatschappij en nemen er actief aan deel. Ze zijn op velerlei vlakken een
belangrijke meerwaarde voor onze samenleving en FedOS vzw wil hiervoor de erkenning
krijgen waar ouderen recht op hebben.

5.1.1.4

Educatieve functie

De visie die FedOS op ouder worden heeft, is gebaseerd op een
competentiemodel. Ouder worden is een levensfase waarin men, net
zoals in andere fasen, verder ontwikkelt, leert en vooruitkomt (Leirman,
2004). Educatie, al dan niet in speciaal daarvoor voorziene settings, maakt
dan ook integraal deel uit van het leven van een senior en doet zijn of
haar levenskwaliteit toenemen. We zien dit ook gereflecteerd in de
activiteiten van onze lokale afdelingen. Vorig jaar organiseerden al de lidafdelingen van FedOS
samen 282 educatieve activiteiten (FedOS, 2014). van onze lokale afdelingen minstens één
educatieve vorming. Afhankelijk van de educatieve activiteit ligt de nadruk meer op het
opnemen van nieuwe kennis en ontwikkelen van nieuwe competenties of op het
onderhouden en verder aanvullen van reeds verworven kennis en competenties. Vele van
onze educatieve activiteiten hebben naast een gemeenschapsvormende functie ook een
maatschappelijke activeringsfunctie.
Uit het onderzoek van Leirman W. (Leirman, 2002) blijkt dat senioren drie motieven hebben
om te leren:
 ze willen bijblijven bij wat er in de wereld gebeurt;
 ze willen zich blijven persoonlijk en geestelijk ontwikkelen;
 ze vinden leren gewoon plezierig omwille van de gezellige ontmoetingen en voor het
gevoel erbij te horen.
Het laatste motief impliceert dat groepsactiviteiten die de educatieve functie vervullen steeds
ook gemeenschapsvormend zijn. Ook Socius maakt in zijn studie rond het deelnemers- en
participatieprofiel van participanten aan het sociaal-cultureel volwassenenwerk gewag van het
belang van de ontmoeting als motief om te leren (Vermeersch & Vandenbroucke, 2010).
Om het leren bij senioren te faciliteren, hanteert FedOS een aantal basisprincipes. Leren is
bij ons altijd een groepsgebeuren waarbij we onderlinge interactie stimuleren. Herkenning
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van gelijkaardige ervaringen en horen hoe anderen daarmee omgaan, is immers een
waardevolle leerervaring. Bij onze vormingen vertrekken we ook steeds vanuit de ervaring
van onze deelnemers. Dit impliceert dat de rol tussen de “leraar” (medewerker FedOS) en
“leerling” (senior) regelmatig wordt omgedraaid. Vormingssessies die we meerdere keren
geven, worden dan ook elke keer weer beter omwille van de input die van de vorige groep
deelnemers is gekomen. Deze wissel tussen rol van “leraar” en rol van “leerling” wordt hoe
langer hoe belangrijker voor FedOS. Onze lidafdelingen bezitten immers een rijkdom aan
talenten die ook in het kader van de educatieve functie kunnen worden ingezet. Gebaseerd
op ons nieuw vrijwilligersbeleid, zullen we in de nabije toekomst deelnemers activeren om
ook zelf de rol van “leraar” op te nemen en hun kennis en ervaring te delen met collegaleden.

SD6
In ons beleidsplan 2016-2020 is de vijfde doelstelling gewijd aan het digitaal SMART maken
van +50-ers. FedOS levert nog steeds een belangrijke bijdrage om de digitale kloof verder te
dichten aan de hand van allerlei projecten en initiatieven. FedOS ontwikkelde de voorbije
beleidsperiode immers een eigen manier van werken (laagdrempelig en op het tempo van de
senior zelf) die zeer erg aanslaat bij de senioren en hen digitaal smart maakt. O.a. de
tabletlessen en het tablet-café zijn hier mooie illustraties van.

5.1.1.5

Ontmoetings- en recreatieve functie

Recent onderzoek (Vermeersch & Vandenbroucke, 2010) toont immers
aan dat ook de functie van ontmoeting en ontspanning niet onderschat
mag worden. Meer zelfs, voor de participanten aan het sociaal-cultureel
volwassenenwerk zijn ontmoeting en ontspanning vaak drijfveren om
deel te nemen aan diverse activiteiten. FedOS ervaart dagelijks het belang
van de ontmoetings- en recreatieve functie binnen de seniorenwerking.
Ze vormt dé basis voor de realisatie van de 4 decretale functies.
FedOS creëert via zijn lidafdelingen de mogelijkheid voor senioren elkaar te ontmoeten in
een informele en ontspannen sfeer. Door elkaar te ontmoeten stijgen de kansen voor
netwerking en gemeenschapsvorming. Het samenhorigheidsgevoel dat hierbij ontstaat is een
belangrijke voedingsbodem voor het sociaal-cultureeI volwassenenwerk. Voor FedOS is dit
hét fundament van zijn reguliere werking.
In de rapportering van de lidafdelingen is het belang van deze functie duidelijk zichtbaar:
ontmoeting en ontspanning vormen de basis voor een actieve en vernieuwende clubwerking.
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FedOS vzw zet in deze beleidsperiode ook in op ontmoeting en recreatie tussen individuele
+50-ers. In de ontwikkeling van een nieuw format om individuele senioren ook een plaats te
geven binnen ons netwerk, hebben we oog voor deze belangrijke functie.

5.1.2 Begeleiding, communicatie en participatie
5.1.2.1

De wijze van begeleiding van de lidafdelingen

In vergelijking tot andere, meer traditionele seniorenkoepelorganisaties
binnen het sociaal-culturele werkveld, ontwikkelde FedOS een heel eigen
structuur en een heel eigen werking. Onze lidafdelingen zijn autonoom
functionerende seniorenverenigingen die zich bij ons aansluiten omdat we
een meerwaarde kunnen bieden aan hun werking. Het zijn de
verenigingen zelf, en niet de leden van de verenigingen, die lid worden van
FedOS. We richten ons in onze werking dan ook in de eerste plaats tot de vertegenwoordigers (= bestuursleden) van onze lidafdelingen. Zij zijn tevens de drijvende kracht
achter een goed draaiende lidafdeling.
Omdat onze lidafdelingen heel divers van aard zijn en eigen klemtonen leggen in hun werking,
verschillen de noden en verwachtingen van onze lidafdelingen zeer sterk. Eigen aan FedOS is
dat we vraaggestuurd en op maat van de lidafdeling werken. Via onze persoonlijke contacten
met de bestuursleden van de lidafdelingen creëeren we telkens een duidelijk beeld van hun
specifieke vragen en noden. Op basis van deze specifieke vraag biedt FedOS een
ondersteuning op maat van de lidafdeling aan. Wij zetten deze persoonlijke begeleiding op
maat centraal zodat iedere lidafdeling zich gesteund voelt in haar werking en deze in de
meest optimale omstandigheden kan uitvoeren.
De belangrijkste meerwaarde die FedOS haar lidafdelingen biedt, is dat zij door hun
lidmaatschap deel uitmaken van een netwerk van verenigingen die zich ieder op hun eigen
manier inzetten om de participatie van senioren aan onze maatschappij te verhogen. De
belangrijkste netwerkvorming gebeurt op bovenlokaal niveau. Iedere bovenlokale afdeling
wordt ondersteund door haar eigen educatieve kracht en organiseert jaarlijks een diversiteit
aan activiteiten. Een belangrijk aandeel van deze activiteiten is uitsluitend bedoeld voor de
bestuursleden van de lokale afdelingen om met elkaar te kunnen interageren, elkaar te
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inspireren en samenwerkingen tot stand te brengen. Ook op nationaal niveau worden
jaarlijks landelijke activiteiten georganiseerd die de banden tussen onze lokale afdelingen
verstevigen.

SD4

In de nieuwe beleidsperiode moedigen we de lidafdelingen & de provinciale geledingen aan
om hun deuren open te stellen, open activiteiten te organiseren en samen te werken. Er
wordt een positieve sfeer gecreëerd waarin men zijn eigen clubgrenzen aftast, openzet en
verruimt. Via het systeem van de communicerende vaten kunnen lidafdelingen en provincies
hun eigen activiteiten aanvullen met wat anderen doen en vullen zij op hun beurt de
activiteiten van de anderen aan.

5.1.2.2

Beleid ten aanzien van de vrijwilligers

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren is een sociaal-culturele
koepelorganisatie die bestaat uit lidafdelingen voor senioren bestuurd
door senioren. Seniorenvrijwilligers zijn voor FedOS van fundamenteel
belang. Kenmerkend voor onze organisatie is namelijk dat alle
clubactiviteiten in de plaatselijke lidafdelingen worden georganiseerd voor
senioren en door seniorenvrijwilligers. Binnen de lidafdelingen van FedOS
zijn er sinds jaar en dag veel vrijwilligers (1152 in 2014) actief (FedOS, 2014). Hun aantal
wisselt, de duur en de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend. Globaal gezien is de
gemiddelde leeftijd van de FedOS-vrijwilliger eerder aan de hoge kant. Jongsenioren zijn niet
geneigd om een langdurig engagement aan te gaan.
Senioren zijn de basis van onze werking, zeg maar het kloppend hart van FedOS. Senioren
zijn op maatschappelijk vlak een specifieke doelgroep met eigen noden en behoeftes. De
clubwerkingen van FedOS spelen hierop in door activiteiten te organiseren die de integratie
en ontwikkeling van senioren bevorderen. Senioren maken immers deel uit van onze
maatschappij en hebben recht op hun plaats. Dit staat tevens ingeschreven in de missie van
onze organisatie.
Alle vrijwilligers binnen FedOS zijn senioren. De ingerichte activiteiten zijn erop gericht om
de senioren volwaardig te laten participeren aan de samenleving. Ze ondersteunen het
maatschappelijke leven door zelf initiatieven op en in te richten voor hun eigen doelgroep.
Daarnaast zijn senioren vaak ook heel actief als vrijwilliger op velerlei domeinen. Het is dus
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de doelgroep zelf die instaat voor het vrijwilligerswerk waardoor we kunnen stellen dat
FedOS een organisatie is waar “vrijwilligerswerk met doelgroepen” centraal staat.
Ter ondersteuning van de vele seniorenclubs heeft FedOS professionelen aangetrokken die
de lidafdelingen begeleiden, stimuleren en coachen. Zij staan ten dienste van de lidafdelingen,
hun leden en vrijwilligers. Tevens is één van hun belangrijkste taken de netwerking tussen de
verschillende (lid)afdelingen zowel op regionaal, provinciaal als nationaal vlak te stimuleren.
Eind 2014 werd er binnen FedOS Brussel een vrijwilligersbeleid uitgewerkt. Het is namelijk
zo dat de werking van onze lidafdelingen bijna uitsluitend gedragen wordt door vrijwilligers
en die bezitten elk hun eigen talenten. Het zijn net die talenten die wij in de verf willen
zetten. Dit vernieuwde vrijwilligersbeleid kreeg als titel: “EEN VAT VOL TALENTEN”. Er
werden verschillende stappen uitgewerkt om eigen talenten te ontdekken en verder te
ontwikkelen om ze (nog) meer te benutten zowel binnen als buiten FedOS.

RW

De voornoemde stappen worden in 2015-2016 op verschillende niveaus uitgewerkt: zowel
binnen de eigen lidafdeling, tussen de lidafdelingen en FedOS én ook onderling bij de
lidafdelingen. Het algemeen doel is om meer verbondenheid en uitwisseling te creëren,
vertrekkende vanuit de talenten van de vrijwilligers. Binnen dit nieuw vrijwilligersbeleid
leggen we de nadruk op de reeds aanwezige vrijwilligers. Zo willen we de huidige vrijwilligers,
die al jaren hard werken, in de verf zetten en een dynamiek creëren. Op deze manier willen
we de leden prikkelen zodat deze de handschoen opnemen om ook vrijwilliger te worden en
taken op te nemen.

5.1.2.3
Acties met het oog op verdieping en verbreding van
participatie
Iedere aangesloten lidafdeling van FedOS zet zich op zijn eigen manier in
om de integratie en participatie van senioren in de maatschappij te
verhogen. Door de organisatie van bovenlokale en nationale activiteiten
wil FedOS haar lidafdelingen extra mogelijkheden bieden om hun
participatie te verdiepen en verbreden. Via mondelinge en persoonlijke
contacten motiveert FedOS haar lidafdelingen om deel te nemen aan de
diverse bovenlokale en nationale activiteiten. Deze contacten bieden namelijk de
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mogelijkheid om de inhoud van de activiteit grondig
hierover weg te nemen. Via evaluatieformulieren
vormingsdagen naar suggesties van onze lidafdelingen
FedOS de kans vraaggestuurd te werken waardoor de
vormingsdagen verhogen.

toe te lichten en eventuele reserves
peilen we tijdens onze studie- en
omtrent boeiende thema’s. Dit biedt
participatiekansen aan deze studie- en

De dag van vandaag laten jongsenioren hun participatie aan sociaal-culturele activiteiten
afhangen van hun eigen interesse en hun vrije tijd, ze voelen zich dus niet langer thuis in de
traditionele seniorenverenigingen. Om ook deze senioren bij onze werking te betrekken,
experimenteert FedOS met nieuwe verenigingsvormen, waarbij à la carte gekozen kan
worden aan welke activiteiten men participeert. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn de
thematische lidafdelingen zoals de “Kunstkamer” en “LEEFtijd, activiteiten voor 50-plussers”.

SD1

Het nieuwe format voor individuele +50-ers dat in dit beleidsplan wordt ontwikkeld,
versterkt eveneens de culturele participatie van senioren. Het aangeboden programma zal
cultureel heel divers zijn én gespreid over Vlaanderen en Brussel.

5.1.2.4

Communicatie met de leden
Omdat FedOS een federatie is, verloopt onze top-down communicatie in
de eerste plaats met de bestuursleden van onze lidafdelingen. Deze
worden persoonlijk geadresseerd via ons tijdschrift Infor Senior, via onze
bovenlokale nieuwsbrieven, en via persoonlijke contacten (face-to-face,
telefonisch, schriftelijk, per e-mail). Ook via onze website wordt up-todate informatie verspreid.

FedOS communiceert eerder indirect met de leden van haar lidafdelingen. Leden ontvangen
enkel op eigen vraag ons tijdschrift of informatie omtrent activiteiten. De publicaties van
onze OOW-fiches zijn wel gericht naar de leden van onze lidafdelingen. Toch hangt de
verspreiding hiervan af van het bestuur. Meestal worden de OOW-fiches bij een uitnodiging
van een activiteit of bij het ledenblad gevoegd. Bij sommige lidafdelingen worden ze verspreid
tijdens een activiteit of erin geïntegreerd. Enkele vriendenclubs organiseren bij uitgave van
een nieuwe fiche een gespreksnamiddag over het behandelde thema.
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De bottom-up communicatie verloopt in de eerste plaats via persoonlijke begeleidingscontacten. Tijdens het bijwonen van (bestuurs)vergaderingen, verzorgen van
vormingsmomenten, begeleiden van daguitstappen en op andere contactmomenten worden
de noden, suggesties en verwachtingen van onze lidafdelingen opgepikt, neergeschreven in
begeleidingsfiches en doorgegeven aan de bovenlokale & nationale medewerkers. Vervolgens
wordt besproken hoe we het best kunnen inspelen op deze noden, suggesties en
verwachtingen.

SD5

Tijdens deze beleidsperiode ontwikkelt FedOS een digitale tool voor de clubadministratie die
compatibel is met de vereisten vanwege de administratie van de Vlaamse overheid.

5.1.3 Landelijke acties en vernieuwende activiteiten
5.1.3.1

Ontwikkelen van acties met een landelijk karakter
Zoals ieder jaar organiseert FedOS een aantal landelijke acties. Tijdens
de komende beleidsperiode blijft FedOS deze acties verder uitbouwen.
Daarnaast staan ook enkele nieuwe acties op het programma.

SD2

Onze tweede strategische doelstelling heeft o.a. als doel de deelname van onze lidafdelingen
aan de plaatselijke seniorenraad te bevorderen. Daarom investeren wij in deze
beleidsperiode in een goede vertegenwoordiging vanuit FedOS in deze seniorenraden. Eén
van onze personeelsleden zal zich in deze materie specialiseren door een opleiding te volgen
om de vertegenwoordigers van FedOS in seniorenraden beter en deskundiger te
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ondersteunen. Dit past bovendien perfect in ons vrijwilligersbeleid en kadervormingsaanbod
voor bestuursleden van onze lidafdelingen.

5.1.3.2

Ontwikkelen van vernieuwende en bijzondere activiteiten
Het nieuwe beleidsplan van FedOS voorziet vele vernieuwende en
bijzondere activiteiten. FedOS heeft een open vizier op de toekomst en
is steeds creatief en vindingrijk. Getuige hiervan zijn de vele innovatieve
projecten uit het verleden.

SD6

In 2016-2017 werkt FedOS het intergenerationeel vertel- en kunstproject “Op nieuwe
benen” uit i.s.m. The Courage to Grow Old. Deze co-creatie is een duurzaam
intergenerationeel project waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren door met elkaar in
interactie te treden aan de hand van storytelling & storycatching. Door de wederzijdse
verhalen krijgen jong en oud nieuwe inzichten en daardoor spreekwoordelijke “nieuwe
benen”.

5.1.4 Diversiteit en interculturaliteit
FedOS staat open voor iedere Nederlandstalige senior, autochtoon of
allochtoon. In de praktijk blijkt echter dat we geen enkele
migrantenvereniging onder onze lidafdelingen tellen. Ook het
ledenbestand bij onze lidafdelingen is zo goed als uitsluitend
samengesteld uit autochtonen. Uit de peiling naar interesse in
interculturaliteit die we in 2006-2007 afnamen in onze profielstudie blijkt
dat onze lidafdelingen ook bijna geen contact hebben met allochtonen, zelfs niet wanneer de
buurtbewoners voor een groot deel uit allochtonen bestaan. Onze lidafdelingen zijn “eerder
niet” tot slechts “een beetje” geïnteresseerd in andere culturen en deze (des)interesse hangt
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helemaal niet samen met het aantal allochtonen dat in de buurt woont. Deze ingesteldheid
leidt er natuurlijk ook toe dat er zich geen allochtone senioren zullen aandienen bij onze
verenigingen. Doch FedOS blijft oog hebben voor interculturaliteit via haar WERELDDELEN activiteiten.
Inclusie maakt onze vereniging rijker. Daarom streeft FedOS ernaar om diversiteit zo ruim
mogelijk te benaderen. Elke senior vertelt zijn of haar verhaal en de bundeling van deze
verhalen vormen een rijkdom voor onze vereniging. Iedereen is welkom bij FedOS, dit
vormt het fundament van onze missie. Sedert 2007 telt FedOS één lidafdeling, het Luisterend
Oog, die zich specifiek richt tot personen met een functiebeperking. Deze lidafdeling is een
gebarentoneelgroep die in de wereld van de podiumkunsten inclusie bevordert tussen
horenden, slechthorenden en doven. Tevens worden alle nationale studiedagen geschrijftolkt
(uniek in Vlaanderen!). Dit bevordert de toegankelijkheid van onze studiedagen voor alle
ouderen, ook diegenen die slechter gaan horen.
FedOS hecht ook veel belang aan intergenerationele contacten. Jongeren zijn immers de
ouderen van de toekomst en beiden kunnen veel van elkaar leren. In het verleden heeft
FedOS reeds vele projecten in dit kader op touw gezet. Denken we hierbij aan ons meest
recente project nl. ART GENERATIONS. Dit project werd zelfs in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap in 2014 voorgesteld in Londen op het internationaal congres “Long Live Art”.
In 2016-2017 organiseert FedOS opnieuw een intergenerationeel kunstproject “Op nieuwe
BENEN”.

SD6

In 2016-2017 werkt FedOS het intergenerationeel vertel- en kunstproject “Op nieuwe
benen” uit i.s.m. The Courage to Grow Old. Deze co-creatie is een duurzaam
intergenerationeel project waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren door met elkaar in
interactie te treden aan de hand van storytelling & storycatching. Door de wederzijdse
verhalen krijgen jong en oud nieuwe inzichten en daardoor spreekwoordelijke “nieuwe
benen”.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het de bedoeling om ook interculturele verhalen te
verzamelen.

71

5.1.5 Samenwerking en professionalisering
5.1.5.1
Aandacht voor samenwerking en netwerkvorming met andere
organisaties
Als kleine vereniging hecht FedOS veel belang aan samenwerking en
netwerkvorming tussen lidafdelingen onderling en met andere
organisaties zowel binnen als buiten de sociaal-culturele sector en dit
zowel op het nationale, bovenlokale als lokale niveau. FedOS motiveert
haar lidafdelingen reeds jaren om samenwerkingsverbanden te sluiten.
FedOS heeft VELE kwaliteiten; zoals andere verenigingen HUN kwaliteiten hebben. Het
komt erop aan om de krachten op basis van de kwaliteiten van elke vereniging te bundelen
en om te zetten in een WIN-WIN situatie voor alle partijen. Alles zelf doen is immers
optellen, samenwerken is vermenigvuldigen.

SD2

FedOS heeft heel wat sterktes in de aanbieding. Gemengd met deze van andere organisaties
en verenigingen is het resultaat vernieuwend én een verrijking voor het hele sociaal-cultureel
werkveld. In de nieuwe beleidsperiode gaat FedOS zelf actief op zoek naar
interorganisationele samenwerkingsverbanden om onze eigen werking te verstevigen en uit
te breiden.

5.1.5.2

Aandacht voor integrale kwaliteitszorg
FedOS draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Elk onderdeel van haar
werking dient zo optimaal en kwaliteitsvol mogelijk te gebeuren. De
emancipatie van de senioren leidde er bovendien toe dat onze
doelgroep zeer kritisch en mondig is geworden. FedOS staat open voor
alle feedback als belangrijk onderdeel van onze integrale kwaliteitszorg.
Regelmatige interne evaluaties worden vertaald in verbeteracties, zo is
de werking van FedOS steeds in beweging.
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RW
FedOS vzw voorziet geen specifieke nieuwe beleidsdoelstelling inzake integrale
kwaliteitszorg. Het zit immers in onze reguliere werking van oudsher ingebakken dat we de
lat voor alles zeer hoog leggen. Bij de organisatie van gelijk welke activiteit, project of actie
staat kwaliteit steeds voorop!

5.1.5.3

Aandacht voor professionalisering

Wat reeds bestaat aan competentiemanagement binnen FedOS 15 is de
perfecte basis voor een talentbenadering. Verschillende momenten in de
competentieaanpak worden aangegrepen om met medewerkers in
dialoog te gaan rond deze thema’s: waar zijn ze goed in? Waar willen ze
beter in worden? Waar denken ze met hun talenten bij te dragen tot de
uitbouw van de organisatie? FedOS weet uit ervaring dat je
medewerkers moet inzetten in zaken waar ze goed in zijn en die ze graag doen. Door met
talenten aan de slag te gaan, zijn de medewerkers ook bereid om dingen erbij te nemen die
ze niet graag doen maar nu eenmaal tot de job behoren. Enkel op deze manier realiseert
men de beste resultaten en beschikt men over tevreden medewerkers. Hierdoor creëer je
een ideale werkcontext die zowel bevorderlijk is voor de organisatie als de medewerkers.

SD2

In het kader van onze tweede strategische doelstelling zal één medewerker een specifieke
opleiding volgen.

15

Intern document “Competent van kop tot teen”.
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5.1.6 Engagement t.o.v. de beleidsprioriteiten
Er waren op het ogenblik van het schrijven van dit beleidsplan geen
specifieke prioriteiten bekend.
Indien er alsnog beleidsprioriteiten door de minister worden bepaald, zal
FedOS vzw niet nalaten zich hierover te bezinnen. Een dynamische
vereniging die verankerd is in de huidige samenleving moet immers met
zijn beide voeten in het hier en nu staan en oog hebben voor de prioriteiten die zich in de
maatschappij aandienen.
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6 INZET VAN MEDEWERKERS
FedOS beschikt eind 2015 over een professioneel team van 7 medewerkers (waarvan 1
langdurig ziek en niet meer actief). In theorie samen goed voor 5,5 VTE maar in praktijk
slechts 5 VTE.
Aantal medewerkers FedOS-team 2016-2020:
Functie

M/V

Naam

Q VTE Barema

Anc.

Directeur

M

Rudy Blauwbloeme

1 VTE

L1

26 jaar

Verantwoordelijke Beleid &
Projecten

M

Wouter De Beuf

1 VTE

B1a

7 jaar

Educatief medewerker

M
V
V

Tom Verhavert
Lise Leonard
Helena Janssens

1 VTE
1 VTE
0,6 VTE

B1c
B1c
B1c

3 jaar
1 jaar
4 jaar

Administratief medewerker
Administratief medewerker

V
V

An Vinken
Nadine Dekegel

0,4 VTE
0,5 VTE

A2
A2

10 jaar
39 jaar
ZIEK

Als kleine organisatie is het noodzakelijk dat het volledige team wordt ingezet om het
beleidsplan te realiseren. De specifieke verantwoordelijkheden en input zijn weliswaar
verschillend doch ze bouwen samen aan de realisatie van de beleidsuitdagingen.
Naast hun bijdrage in de realisatie van het beleidsplan staan de medewerkers ook in voor de
reguliere werking van de organisatie. Het spreekt voor zich dat de reguliere werking zoals
uitvoerig beschreven in ons voortgangsrapport 2014-2015 niet mag lijden onder de nieuwe
uitdagingen. Tevens is het de bedoeling dat vele van de nieuw gestelde beleidsdoelstellingen
in de toekomst opgenomen worden in de reguliere werking en er een vast onderdeel van
worden. We zien onze nieuwe beleidsopties dan ook niet los van de dagelijkse werking, ze
maken deel uit van een groter geheel nl. het sociaal-cultureel netwerk voor +50-ers van
FedOS vzw.
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Percentages inzet medewerkers in 2016-2020:
Aantal

Functie

Reguliere werking

Acties Beleidsplan

1 VTE

Directeur

60%

40%

1 VTE

Verantwoordelijke B & P

30%

70%

2.6 VTE

Educatieve medewerker

50%

50%

0,4 VTE

Administratief medewerker

80%

20%

Deze percentages zijn slechts richting aangevend. Bovendien zullen, zoals reeds aangehaald,
een aantal doelstellingen zich stap voor stap integreren in de reguliere werking. Dit maakt
dat hoe verder het beleidsplan vordert, hoe belangrijker opnieuw de reguliere werking
wordt.
Om het beleidsplan 2016-2020 tot een goed einde te brengen, moet FedOS haar
medewerkers bijscholen. Enkele beleidsdoelstellingen vereisen de nodige kennis en
vaardigheden om ze tot een goed einde te brengen. Het verwerven van deze
deskundigheden is van groot belang voor de slaagkracht van de beleidsdoelstellingen. De
medewerkers zijn namelijk de drijvende krachten in het actief doorvoeren van deze
vernieuwingen. Zij zullen de lidafdelingen en provinciale geledingen moeten begeleiden en
stimuleren in functie van de realisatie van de beleidsuitdagingen. Dit vraagt de nodige kennis
en vaardigheden waarbij vorming, training en opleiding essentieel zijn want ze zijn dé
hefboom bij uitstek voor kwaliteit en vernieuwing.
Indien in de loop van huidige beleidsperiode het team wordt uitgebreid bvb. door een gevolg
van de verdere verdeling van de DAC-normalisering (januari 2016). De nieuwe
administratieve kracht zal meer uren krijgen en ook deels worden ingezet op inhoudelijk vlak.
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7 INZET VAN MIDDELEN
De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een sociaal-culturele koepelorganisatie
die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle aangesloten seniorenverenigingen,
ongeacht hun achtergrond en hun werking. Bovendien is FedOS een federatie en geen
ledenorganisatie. Wij garanderen de autonomie van onze lidafdelingen.
Voor de realisatie van het beleidsplan 2016-2020 steunt FedOS hoofdzakelijk op de
subsidiëring van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
Daar FedOS een federatie is, zijn de inkomsten door lidgelden (2%) zo goed als
verwaarloosbaar. Dat maakt dat FedOS afhankelijk is van de overheidssubsidies (84%). De
rest van de inkomsten wordt gegenereerd via eigen opbrengsten (14%) door organisatie van
allerhande activiteiten en vormingssessies.
Opbrengsten FedOS in procenten
Opbrengsten
Subsidies Vlaamse Gemeenschap
Subsidies VGC
Eigen verenigingsopbrengsten
Lidgelden

%
70 %
14 %
14%
2%

FedOS is er zich ten volle van bewust dat een ambitieus beleidsplan ook extra kosten met
zich meebrengt. Daarom zal FedOS bepaalde kosten en opbrengsten binnen haar reguliere
werking herschikken om zo fondsen vrij te maken om te investeren in de realisatie van de
nieuwe beleidsdoelstellingen. Als extra back-up hebben we door de jaren heen bestemde
fondsen opgericht o.a. voor projecten en website. Wij zullen voor ons project “Op nieuwe
BENEN” en onze digitale doelstelling “FedOS maakt +50-ers digitaal SMART” middelen
onttrekken aan deze bestemde fondsen.
In de resultatenrekeningen van het huidige beleidsplan 2011-2015 worden de kosten
opgedeeld in 7 grote verzamelgroepen t.w.:
 61
Diensten & diverse goederen
 62
Personeelskosten
 63
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen
 64
Andere bedrijfskosten
 65
Financiële kosten
 66
Uitzonderlijke kosten
 69
Overboeking
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De opbrengsten zijn opgedeeld in 4 verzamelgroepen t.w.:
 73
Lidgelden, subsidies, legaten & schenkingen
 74
Overige bedrijfsopbrengsten
 75
Financiële opbrengsten
 76
Uitzonderlijke opbrengsten
Dit zal ook zo gebeuren in de beleidsperiode 2016-2020. Indien er in de loop van deze
beleidsperiode gelden worden onttrokken aan de bestemde fondsen, zal dit opgenomen
worden en een extra post op de opbrengsten zijde nl. “79 - Onttrekking”.
Tevens zullen we opnieuw zowel de kosten als opbrengsten die voortvloeien uit de nieuwe
beleidsdoelstellingen integreren in onze bestaande boekhouding op analytische wijze. De
verzamelpost ‘Diensten & diverse goederen’ wordt uitgebreid met de post ‘Kosten
beleidsplan 2016-2020’ die het nummer 619000 krijgt toegekend binnen het rekeningstelsel.
Deze verzamelpost delen wij verder op in 6 onderdelen (zie tabel). Ieder onderdeel verwijst
naar één van onze beleidsdoelstellingen. Aan de opbrengstzijde gaan we op dezelfde manier
te werk. Op deze manier worden de samenstellende delen van kosten en resultaten
voortvloeiend uit het beleidsplan 2016-2020 opgenomen in onze globale boekhouding. We
kiezen bewust voor deze analytische werkwijze. Deze werkwijze heeft als voordeel dat alle
kosten en uitgaven per beleidsdoelstelling overzichtelijk worden en gemakkelijk op te volgen.

Opdeling kostenpost per uitdaging
Nummer

Benaming

619000

Kosten beleidsplan 2016-2020

619100
619200
619300
619400
619500
619600

Kosten beleidsuitdaging 1
Kosten beleidsuitdaging 2
Kosten beleidsuitdaging 3
Kosten beleidsuitdaging 4
Kosten beleidsuitdaging 5
Kosten beleidsuitdaging 6
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8 CONCLUSIE
Het succes van ons vorig beleidsplan maakt dat we overtuigd zijn van het belang van een
goed uitgewerkt beleidsplan. Het is immers dé motor van elke vereniging die toekomstgericht zijn eigen positie binnen het sociaal-cultureel werkveld versterkt en een zinvolle
bijdrage levert aan het verenigingsleven.
Het schrijven van een nieuw beleidsplan was voor ons dan ook geen ‘verplicht nummer’
maar een uitdaging om het nog beter te doen. We zijn dan ook trots op het beleidsplan dat
u nu gelezen heeft. Ons inziens zijn we erin geslaagd om op een frisse en positieve manier
bakens voor de toekomst uit te zetten. We kijken dan ook vol vertrouwen naar 2020. Een
jaar waarin we veel van onze dromen hebben gerealiseerd!
Ik dank dan ook iedereen die ons op onze tocht heeft vergezeld en ons zal vergezellen.
Samen maken we de toekomst: jonger en ouder op basis van wederzijds respect,
vertrouwen in elkaars talenten en intergenerationele solidariteit.

Rudy Blauwbloeme,
Directeur FedOS vzw.
Noot: vergeet ook niet onze folder “FedOS biedt Perspectief” ter hand te nemen én breng
een bezoekje aan onze nieuwe kantoren. Via een kort beschreven wandeling kan u tevens
genieten van de nabije omgeving.

Scan QR-code in voor videogetuigenis:
Rudy Blauwbloeme,
Directeur FedOS vzw.
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10.1 Bijlage 1: samenstelling raad van bestuur
Bestuursleden
Voorzitter

Naam en adres
Prof. dr. Baeyens Jean-Pierre
G. Jungbluthlaan 11
8400 Oostende
Ondervoorzitter Dhr. Hanskens Roger
Martelaarslaan 459
9000 Gent

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Bestuurslid

Mevr. Deschuyteneer Marie-Jeanne
Plaats 27
1547 Bever
Dhr. Voortmans Jan
Van Maerlantlaan 44
3500 Hasselt
Dhr. Bellaert Willy
Alfred Dürerlaan
9030 Gent
Mevr. Goffin Marie-Berth
Sint-Lambertusstraat 19
3730 Hoeselt
Mevr. Ekkart Hortense
Karel Govaertstraat 1B3
2100 Deurne
Mevr. Broeckx Henriette
Pluvierstraat 49
2050 Antwerpen
Mevr. De Baene Liliane
Hogestraat 31
8020 Ruddervoorde
Dhr. Vyncke Reimond
Lindenstraat 89
1140 Evere
Dhr. Vrydag Ferdinand
Heizelstraat 140 app 3.7.
1020 Brussel

Telefoon
059/501111

09/2256049

054/580252

011/210707

09/2265502

012/238179

0479/713318

03/2192724

050/281823

0476/421509

02/4529179
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10.2 Bijlage 2:
provincie

lijst

aangesloten

afdelingen

per

FedOS West-Vlaanderen
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bekaert seniorenclub
B.O.R.S.
Seniorenclub Eeuwige Lente vzw
Financiënkring Popfina vzw
Kunstkring Wenghina
Vriendenkring Oprustgestelden en Weduwen
Geïntegreerde Politie
Vriendenkring Gepensioneerden Rijkswacht
Roularta Seniorenclub
55-plussers
Seniorenclub Spoor
FedOS Eeuwige Lente
Ster der zee
U.D.L.
Vriendenkring Kunst Houtland
De Grijze Panters
FedOS Kunstkamer West-Vlaanderen
Heem- en Kunstkring “De Lamme Goedzak”
FedOS Groot-Ichtegem

Locatie
Zwevegem
Roeselare
Kortrijk
Poperinge
Wingene
Brugge

Type
lidafdeling
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Themaclub
Bedrijvenclub

Ieper
Roeselare
Roeselare
Brugge
Lichtervelde
Oostende
Roeselare
Torhout
Blankenberge
West-Vlaanderen
Oostkamp
Ichtegem

Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Vriendenclub

FedOS Oost-Vlaanderen
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

FedOS Chevro-Tex
Ganda Team
Havenclub
Herfstvreugde
FedOS Vriendenkring Oost-Vlaanderen
Kontakt Bejaarden
Livinusclub
Novaclub
Gemeentelijke Seniorenclub
Tweede Zit Meubelstoffeerders
Vrouwen in de Middengroep

Locatie
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Gent
Wachtebeke
Gent
Aalst

Type
lidafdeling
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Themaclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
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12
13
14
15

V.V.K.A
FedOS Kunstkamer Oost-Vlaanderen
FedOS Wool @ Heart
Vriendenkring Senioren Lede

Eeklo
Oost-Vlaanderen
Aalst
Oordegem

Vriendenclub
Themaclub
Themaclub
Vriendenclub

FedOS Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bond Gepensioneerden Neerpede
WABO +
De Zonnebloem
Doodah Countryclub
FedOS Kunstkamer
FedOS Mensen voor Mensen 50+
Seniorenoverleg Op-Weule
Vriendenkring Senior Active
Tai-Chi Op-Weule
FedOS LEEFtijd, activiteiten voor
plussers
FedOS OOW
FedOS De Muze
FedOS Postvak UIT
FedOS Vriendenkring
FedOS Sint-Karel Molenbeek
Cultuur en toerisme +50

Locatie
Anderlecht
Watermaal-Bosvoorde
Sint-Lambrechts-Woluwe
Sint-Joost-ten-Node
Sint-Joost-ten-Node
Sint-Agatha-Berchem
Sint-Lambrechts-Woluwe
Schaarbeek
Sint-Lambrechts-Woluwe
50- Sint-Joost-Ten-Node

Type
lidafdeling
Vriendenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Themaclub
Themaclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Themaclub
Themaclub

Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Joost-Ten-Node
Sint-Joost-Ten Node
Sint-Jans-Molenbeek
Brussel

Themaclub
Themaclub
Themaclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Themaclub

FedOS Vlaams-Brabant
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7

BIBBEM, Bever in Beweging
FedOS LEEFtijd Steenokkerzeel
Senior Service Club
Seniorenclub A.L.C.
Seniorenvereniging 55-plussers
Ex Galeries Anspach Personeel Leuven
Vriendenkring van gepensioneerde personeelsleden
stad Leuven en OCMW
8 FedOS LEEFtijd, activiteiten voor 50-plussers
9 FedOS Kunstkamer
10 FedOS Vriendenkring FedOS Vlaams-Brabant
11 FedOS Fit Leuven

Locatie
Bever
Melsbroek
Hoegaarden
Kessel-Lo
Kortenberg
Leuven
Leuven

Type
lidafdeling
Vriendenclub
Themaclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub

Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Vlaams-Brabant
Leuven

Themaclub
Themaclub
Vriendenclub
Themaclub
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FedOS Limburg
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Locatie

Seniorenwerking “Anders Jong”
Atelier Artifex
Vriendenkring Gepensioneerden Rijkswacht
Hand in Hand
Malpertuus
Senioren Rijkswacht
Seniorenclub Rijkel
Seniorenclub V.M.W
Seniorenwerking Hamont-Achel
Vriendenkring Gepensioneerden Post
V.O.F. Vriendenkring Oprustgestelden Ford
FedOS Gellik
Wekelijkse streekverkenning Limburg
FedOS Kunstkamer Limburg
Kampeerwerking zonder grenzen
50 en M
Kunstkring Halen
Gepensioneerden Provinciebestuur Limburg

Bocholt
Opglabbeek
Maaseik
Riemst
Hasselt
Hasselt
Borgloon
Hasselt
Hamont-Achel
Hasselt
Houthalen
Gellik
Herk-de-Stad
Hasselt
Hasselt
Maaseik
Halen
Hasselt

Type
lidafdeling
Vriendenclub
Themaclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Themaclub
Bedrijvenclub

FedOS Antwerpen
Lidafdeling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Seniorenclub Alcatel Bell
Belcrown senioren
FedOS Kunstkamer Antwerpen
Groep 18 De Eendracht
HBK Seniorenclub
Rombouts seniorenclub
V.O.P.
Vriendenkring Gepensioneerden
Noorderkempen
Minerva
Belgoplus Senioren
B.A.S.F.
Bell Seniorenclub
Senioren Vrij en Fit
Polsam
Bond Gepensioneerden Sint-Job

Locatie
Antwerpen
Brasschaat
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Berchem
Brasschaat
Politiediensten Kasterlee
Hoboken
Dessel
Ekeren
Geel
Hoboken
Mechelen
Sint-Job

Type
lidafdeling
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Themaclub
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
Bedrijvenclub
Themaclub
Bedrijven
Bedrijvenclub
Bedrijvenclub
Themaclub
Bedrijvenclub
Vriendenclub
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16
17
18
19

Quo Vadis
Vriendenkring FedOS PA
Luisterend Oog
AAC

Duffel
Deurne
Mechelen
Hoogstraten

Themaclub
Vriendenclub
Themaclub
Themaclub
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10.3 Bijlage 3: zelfevaluatie team
SWO-ART analyse FedOS team
10 december 2014

1. Wat is ons handelsmerk? Stel FedOS voor in 10 zinnen aan de organisatie waar je
stage loopt. Je moet Fedos verkopen. Wat ga je vertellen? Probeer hier de gevoelsen de sfeerelementen typisch voor FedOS boven te krijgen!

2. Snelle ronde
 Geef FedOS weer in 1 woord qua gevoel


Geef FedOS qua sfeer weer in 1 woord



Geef FedOS weer in 1 zin qua gevoel



Ik ga bij FedOS omdat….



Slogan voor FedOS

3. 10 geboden van FedOS
Er komt een nieuw personeelslid werken. Wat zijn de 10 geboden/verboden die je
hem/haar vertelt? Wat moet de nieuwe medewerker doen/ niet doen om als ‘goeie’
medewerker mee te kunnen draaien en geaccepteerd te worden binnen Fedos?
Individueel oplijsten.
Nadien met elkaar delen, en vooral: bespreken. Luister vooral naar hoe de
verschillende teamleden de dingen aanvoelen…. niet argumenteren! Open oren en
ogen, want dit geeft heel veel informatie over de patronen binnen FedOS.
Eventueel nabespreken: hoe en wanneer zijn deze geboden/verboden binnen
geslopen in Fedos. Eens waren ze succesvol en zinvol. Zijn ze dat nu nog?
4. De heilige huisjes
Wat zijn de 5 heilige huisjes van FedOS waar NIET aan geraakt mag worden? De
heilige huisjes gaan vaak nog dieper dan de 10 geboden. De heilige huisjes leven
impliciet. Door ze te bevragen en te benoemen worden ze expliciet gemaakt en
kunnen ze tegelijk in vraag gesteld worden. Zijn ze nog zinvol, in deze context, anno
2014?
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10.4 Bijlage 4: SWO-ART analyses
FedOS deed 8 verschillende SWO-ART analyses in het kader van dit beleidsplan. De zes
provinciale geledingen werden aangedaan, als ook het team van professionele medewerkers
en de raad van bestuur.
U kunt een overzicht van alle SWO-ART analyses vinden via deze link of via de QR-code
hieronder.

10.5 Bijlage 5: links filmpjes
In dit beleidsplan vond u een aantal QR-codes die u naar filmpjes brachten waarin er meer
uitleg werd gegeven omtrent een bepaald onderwerp uit dit beleidsplan.
Indien de QR-codes niet gelukt zijn, kunt u via deze link alle filmpjes bekijken.
Wij wensen u veel kijkplezier!
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10.6 Bijlage 6:
omschrijving

“Op

nieuwe

BENEN”

project-
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