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VOORWOORD
De Griekse filosoof Heraclitus vatte het eeuwen geleden in twee woorden samen: Panta Rhei. Alles
stroomt, alles is voortdurend in beweging.
Verandering is van alle tijden maar de snelheid waarmee ze zich vandaag aandient is ongezien en velen
ervaren het als genadeloos. Zij hebben het moeilijker om de snel veranderende samenleving nog te
behappen. Economische en technologische vooruitgang blijken ook een keerzijde te hebben. Sociale
netwerken komen onder druk, wie niet mee is blijft achter, welvaartsgroei kan armoede niet beletten,
In woelige tijden hebben mensen elkaar nodig. Samen maakt sterker. Het is hoog tijd om een signaal
van verbinding te geven. Om terug te keren naar eenvoud en hartelijkheid. Om systemen van
uitsluiting en verwarring te counteren. Tegengas geven door mensen om hun unieke identiteit te
waarderen. In alle snelheid niet alleen elkaar terugvinden, maar ook waarden als respect, waardering,
nabijheid, gelijkwaardigheid. Dat betekent niet: op een wereldvreemde manier over de complexiteit
van vandaag heen kijken. Het bekent wél: oplossingsgericht tussen de anderen staan, los van
vooroordelen of veroordelingen, ver weg van sociale status of paternalisme.
Jezelf kunnen zijn in een systeem van geven en nemen. En daardoor groeien. Ja, dat kan. Mensen
zijn sociale wezens. Ze willen doen en terug doen. Zo ontstaan en ontwikkelen nieuwe netwerken die
gebaseerd zijn op gemeenschapsvormende ambities en niet op kortzichtig gewin.
Door de snelheid waarmee alles verandert, zijn we veel kwijtgeraakt. LETS brengt weer bij elkaar.
Geven en nemen is voor LETS geen kwestie van geld, maar van talent en tijd. Mijn tijd voor de jouwe.
Mijn expertise voor de jouwe. Zo gaan we samen vooruit. We ondersteunen elkaar, leren van elkaar,
groeien met elkaar. Individueel en als gemeenschap.
LETS schept een nieuwe omgeving met andere antwoorden op de uitdagingen. Bijvoorbeeld dat het
niet gaat om uitsluiten, maar om insluiten. Alleen zo kan de toekomst de kleur, de gelaagdheid, de
dynamiek en de weerbaarheid krijgen die ze dringend nodig heeft.
Dit is het beleidsplan van LETS Vlaanderen vzw. Op maat van wat onze organisatie aankan, anticiperen
we vanuit de LETS-methodiek op de grote vragen. We brengen mensen in beweging om vanuit eerlijk
engagement en verbondenheid bij te dragen aan een wereld in verandering. Hoe meer mensen zich
inzetten, hoe meer mensen kiezen voor verbindende waarden, hoe meer levenskwaliteit in de
samenleving. Daarvoor trekt LETS Vlaanderen de registers open. Voluit.
Peter Dauwe,
Voorzitter LETS Vlaanderen vzw

LETS Vlaanderen vzw
Wellekensstraat 45, 9300 Aalst
Ondernemingsnummer 0463967430
www.letsvlaanderen.be
info@letsvlaanderen.be
+32 (0)53 890 672
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Deel 1- Inhoudelijk luik
DE ESSENTIE
VAN LETS Vlaanderen
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A. Wat is LETS?
LETS is een eigentijdse manier van samenwerken waar mensen elkaar helpen door hun talenten via
diensten of goederen in te zetten voor een lokale groep met als tegenprestatie een waardering in tijd
in de vorm van punten. Soms wordt LETS omschreven als een alternatieve economie die parallel loopt
aan de formele economie maar deze niet uitsluit1.
LETS brengt mensen samen en de LETS-groepen staan open voor iedereen. LETS-leden tonen hun
vraag en aanbod via een centraal e-systeem waarna anderen contact met hen kunnen opnemen.
Het is geen pure vorm van ruilhandel, want er wordt een intermediaire munt zonder rente of inflatie
gebruikt. Men kan het omschrijven als een alternatieve economie die parallel loopt aan de formele
economie maar deze niet uitsluit. De transacties hebben ook een wederkerig multilateraal karakter,
de wederkerigheid is met de groep en niet speciaal met het individu waarmee de initiële transactie
plaatsvond. Daardoor brengen zij nieuwe zuurstof in de lokale gemeenschappen, door de creatie van
sociale netwerken, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid van de leden wordt aangesproken.
Deze netwerken doen dienst als opvangnet, vergroten de sociale cohesie en bieden mogelijkheden tot
experimentele maatschappelijke initiatieven op kleinere schaal.
Het eerste Local Exchange and Trading System, of afgekort LETS, werd door Linton in 1983 opgericht in
Canada (Pacione 1997). LETS werd snel populair in het door werkloosheid geteisterde Canada en vond
daarna vlot zijn weg naar de rest van de wereld.
Intussen is LETS uitgegroeid en geëvolueerd tot een begrip in Vlaanderen en in de Nederlandse taal.
In 2011 werd letsen zelfs het woord van het jaar. Wij spreken over LETS of letsen als de naam voor
de beweging waar personen hun talenten delen in ruil voor een waardering in tijd onder de vorm
van LETS-punten. Momenteel zijn er meer dan 1500 geregistreerde Letsgroepen verspreid over alle
bewoonde werelddelen (Taris 2011)2.

B.

LETS in Vlaanderen
In dit onderdeel gaan we in vogelvlucht door de historiek van LETS Vlaanderen. We doen dat aan de hand van
een tijdslijn waarin feiten en uitdagingen worden aangegeven die LETS Vlaanderen sinds het ontstaan vorm
hebben gegeven. Ze vormen de bouwstenen van een groeiproces, kwantitatief én kwalitatief.

Het parcours van LETS startte in Vlaanderen als een sociaal-maatschappelijk engagement van
vrijwilligers die geloven dat samen-leven anders kan. En dat handel of een bijzondere vorm ervan
daar de motor en drager van kan zijn, los van winstbejag of kapitalisatie. De meerwaarde schuilt
in verbinding, in de valorisatie op menselijk vlak van ieders talent, kennis en kunde. Experiment is
inherent aan LETS, want er zijn heldere principes, maar geschreven wetten zijn er niet. Het was van bij
de aanvang zoeken, proberen en herbeginnen. Continu afstemmen op mensen en mogelijkheden, op
talenten en opportuniteiten.
Wat startte als authentiek engagement leidde tot verbinding en die breidt zich alsmaar verder uit.
LETS beweegt zich door Vlaanderen als een leidraad van solidariteit, als een efficiënte vorm van
probleemoplossing en dienstverlening, en als een hecht instrument voor gemeenschapsvorming.
Vlaanderen telt vandaag 56 LETS-groepen.
Drie begeesterende werkwoorden vatten de geschiedenis van LETS Vlaanderen tot vandaag samen:

ENGAGEREN VERBINDEN VERSPREIDEN

6.
7.

Toon Boermans, Masterproef, Toegepaste Economische Wetenschappen, UGent, 2013
Toon Boermans, Masterproef, Toegepaste Economische Wetenschappen, UGent, 2013

1

i. Geschiedenis van LETS Vlaanderen
In Canada ontstaat een lokale ruilbeweging die de naam 'Local Exchange and Trading System' krijgt

Eerste LETS-groep in Vlaanderen wordt opgericht in Leuven

Oprichting van een werkgroep LETS Vlaanderen

Oprichting van de vzw LETS Vlaanderen met als doel:
- Gesprekspartner zijn van de overheid
- Expertise bundelen, optimaliseren en uit wisse len van en tussen LETS-groepen

Overleg Ministerie van Financiën over belastingvrij Ietsen + voorwaarden

Projectfinanciering van de Federale Overheid, gericht op de uitbreiding van het aantal
LETS-groepen
Studie in opdracht van de Europese Gemeenschap
Divers overleg op beleidsniveau omtrent vrijwilligerswerk & Jaar van de Vrijwilliger
Het Ministerie van Sociale Zaken financiert , in samenwerking met lntersel voor Wallonië
en Brussel , de studie 'LETS in Europa'
We werven een eerste voltijdse medewerker aan
De financiële middelen drogen op.
We vallen terug op alleen vrijwillige schouders

Het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid subsidieert een
tweejarig project voor de uitbouw van het aantal LETS-groepen
De RVA beslist dat mensen in werkloosheid of met brugpensioen mogen Iet sen - mits
individuele toestemming. Er komt een LETS-softwaresysteem {eLAS) voor de registratie en
opvolging van LETS-transacties. We werken steeds meer samen met andere
verenigingen. KAV geeft mee een boost aan de LETS-bekendheid.
In 2009 waren we met 19, in 2011 telt Vlaanderen 30 LETS-groepen. We halen de
nationale pers, met onder meer fragmenten in Man bijt Hond en Koppen XL
Met veel creativiteit en 'bricolage' - sponsoring, giften, reserves, provincies
Oost-Vlaanderen & Antwerpen, Departement Sociale Economie - kunnen we een
medewerker in dienst houden tot 2013. Maar het is duidelijk dat een meer structurele
aanpak zich opdringt .
We starten de voorbereiding voor een erkenning als sociaal-culturele beweging. In
functie van het beleidsplanningsproces ontstaat het project 'LETS als proeftuin', in
samenwerking met VDAB.
LETS Vlaanderen telt 48 kernen en draait op vrijwilligers . Zij coördineren, bieden
vorming, verzorgen de communicatie en bereiden het dossier voor erkenning als
beweging voor.
LETS Vlaanderen wordt erkend als sociaal-culturele beweging.
Twee voltijdse medewerkers kunnen worden ingezet voor:
Coördinatie
Educatie & communicatie
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In het begin was er het engagement van verschillende vrijwilligers, die elk vanuit hun eigen
overtuiging, mogelijkheden en context, van start gingen met een LETS-kern. De groepen ontwikkelden
zich tot hechte structuren met een eigen manier van werken.
Naarmate het succes van de groepen toenam, groeide ook de behoefte soms zelfs de noodzaak aan
een gedeeld kader. LETS moest immers legaal kunnen werken en de verschillende groepen konden en
wilden expertise uitwisselen. Het was immers de ambitie om de werking verder te laten groeien, meer
groepen te inspireren.
De LETS Vlaanderen vzw-structuur vormde daarop een antwoord. De uiteenlopende ideeën en
verzuchtingen bleken meer dan voldoende gemeenschappelijkheid te vertonen. Drie pijlers binnen de
LETS-beweging vinden elkaar in gemeenschappelijke inzet en belang.
De ecologische pijler: LETS als een duurzame manier om te leven en
samen te leven. Respectvol voor mens en omgeving, ver weg van
verspilling en nodeloze uitputting van natuurlijke voorraden.
De economische pijler: LETS als een alternatief voor handel die
alleen op winstbejag is gestoeld.
De sociale pijler: LETS als een middel om mensen samen
te brengen, hun talenten te ontplooien, gemeenschap te
vormen.
De drie pijlers delen de overtuiging dat het anders kan
en moet. Ze zoeken en werken samen om een nieuwe
aanpak vorm te geven. Het instrument daartoe is het LETSruilsysteem, dat elk van de drie perspectieven
inspireert en richting geeft.
Concreet sloegen de vrijwilligers van het intussen almaar toenemend aantal groepen de handen
in elkaar om een gemeenschappelijke communicatie uit te bouwen en startende LETS-groepen te
ondersteunen. Met zoveel succes dat een meer structurele aanpak zich opdrong en de piste voor
erkenning door de Vlaamse overheid als sociaal-culturele beweging in het vizier kwam.
Er werd een beleidsplanningsproces opgestart met inbreng van alle groepen, hun stakeholders en
bestuurders. Het doel: de doelstellingen van LETS scherp en toekomstgericht aflijnen. Dienstverlening
naar de LETS-groepen werd als een kerntaak weerhouden.
ii. De eerste beleidsperiode 2016-2020
Door de erkenning als sociaal-culturele beweging kan LETS en de LETS-beweging groeien. De financiën
maken een professionele aanpak mogelijk. De aanwerving van twee medewerkers3 verzekert de
continuïteit, biedt de vrijwilligers een solide basis om op terug te vallen en helpt de beweging zich
verder te ontplooien.
Een overzicht aan de hand van een tijdslijn op de volgende pagina:

8.

Organogram en organisatiestructuur verderop in dit beleidsplan
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Het zich inschakelen als beweging in het sociaal-cultureel beleidskader maakte het draagvlak van LETS
groter. We maakten kennis en interageren met stakeholders en partners, wat een effectieve versterking
van onze beweging en zijn know-how betekent. Vooral Fairfin, De Federatie, Socius, Netwerk Bewust
Verbruiken (NBV) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) hielpen ons hierin vooruit. We nemen actief deel aan
de Werkgroep Bewegingen van De Federatie.
De professionalisering is ook herkenbaar in de systematische upgrade van communicatie en
participatie, en de rationalisatie in de ondersteuning van diverse groepen. Naarmate deze sterker
worden, is er ruimte ontstaan om naar een groter en breder publiek toe te werken, wat in 2020
verder wordt opgepakt en in dit beleidsplan als een strategische doelstelling wordt opgenomen.
De weerkerende LETS-dag en het LETS-feest zijn uitgegroeid tot open en waardevolle netwerk- en
leermomenten.

i. LETS Vlaanderen vandaag & morgen
LETSen gebeurt niet in een vacuüm, maar in een snel en constant wijzigend tijdsklimaat4 . In die
context is het de ambitie van LETS om aan relevantie te blijven winnen. Dat veronderstelt inzicht in
maatschappelijke trends en evoluties en de bereidheid om ze te capteren en er positief op in te spelen.
Dat betekent: ze aan te wenden om de LETS-beweging haar betekenisvolle plaats in die veranderende
samenleving te helpen behouden, ze meer nog te laten groeien, zodat steeds meer mensen betrokken
raken. Het is tijd om voluit op de verbreding in te zetten.
In een globale wereld wordt nabijheid steeds belangrijker, voor iedereen. Daarom willen we verder
en de zichtbaarheid van LETSWe
we zetten in op positieve diversiteitsbeleving en een solidaire economie op
mensenmaat. We
-promotor,
we willen (meer en beter) afstemmen op en samenwerken met gelijkaardige en gelijkgestemde
initiatieven, waarnaar we actief op zoek zullen gaan. We willen gekend zijn bij het grote publiek.
changemaker
onze ambitie5.

9. We verwijzen naar de omgevingsanalyse verderop in dit beleidsplan.
10. In het zakelijk luik lichten we de organisatiestructuur en -cultuur toe die deze toekomstvisie zal helpen ondersteunen
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Onze toekomstambities in drie krachtlijnen:

1 Naar breed en divers publiek toewerken
2 Samenwerking met verwante organisaties versterken
3 Verandering initiëren en begeleiden

ii. Partners & bondgenoten
LETS is geen geïsoleerde beweging. Talrijke spelers zijn aan zet waarvan de doelen die van LETS raken
of beïnvloeden. LETS heeft impact op anderen, maar ondervindt ook zelf de invloed van tal van
organisaties, verenigingen, individuen. Zij zijn de stakeholders tot wie LETS zich wil verhouden, met
wie LETS wil samenwerken of wiens werking door wederzijdse beïnvloeding kan verbeterd of versterkt
worden. Ze zijn partners en bondgenoten die mee het draagvlak en de output van onze beweging
dragen en bepalen.
stakeholdersmapping6

stakeholdersbetrokkenheid7
Zowel de interne als de externe stakeholders werden intens bij het beleidsplanningsproces betrokken.
De interne stakeholders8 zijn de LETS-groepen die LETS Vlaanderen vertegenwoordigt. Ze werden
uitgenodigd op provinciale regiotafels waar rond een
werd aan de hand van een vaste methodiek. We vertrokken vanuit een centrale vraag, die eerder ook
op de LETS-debatdag aan bod was gekomen: Hoe kan LETS Vlaanderen de LETS-beweging verder doen
groeien in 2021-2025?
Vervolgens werd er verder gewerkt rond vijf verschillende trends: LETS-waarden, DNA van een LETSgroep, diversiteit, dienstverlening vanuit LETS Vlaanderen, samenwerking. 25 LETS-groepen waren
vertegenwoordigd. De resultaten van de regiotafels vormden de input voor de sterkte-zwakteanalyse van LETS Vlaanderen en bepaalden mee de keuze en de prioritisering van de doelstellingen.
Externe stakeholders werden digitaal geënquêteerd. In de bevraging werd gepeild naar de
verwachtingen omtrent de toekomst van LETS & de sterktes, zwaktes en kansen van de beweging.
We toetsten ook de eerste beleidsopties. Omwille van de aanvankelijk beperkte respons werd aan de
digitale vragenlijst een intensieve belronde toegevoegd. Dat leverde 16 gemotiveerde antwoorden op.
Ook deze output werd opnieuw input voor verdere stappen in dit beleidsplan.
De conclusies van beide stakeholdersoefening worden toegelicht bij Contextanalyse/LETS in
perspectief/Toetsing bij LETS-groepen/Toetsing bij externe stakeholders.

11. Het resultaat van een uitgebreide oefening met betrokkenheid van zowel regionale LETS-groepen als bestuurders van LETS-Vlaanderen. Aanpak,
methodiek en output van de oefening in detail in bijlage
12. Beschreven in hoger genoemd stakeholdersdocument
13. Om vanuit de LETS-groepen input te krijgen voor het nieuwe beleidsplan, maakten we gebruik van de
GPS-Brainstorm-Kit van Flanders DC: www.flandersdc.be.
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C.

Het LETS Vlaanderen-DNA
Het beleidsplanningsproces deed LETS Vlaanderen uitgebreid stilstaan bij zichzelf. Het resultaat van de
intense oefening vindt zijn neerslag in onze missie, visie en waarden. Ze vormen samen de grondslag
van onze organisatie.
i. Missie
LETS Vlaanderen is de motor en het platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel. LETSen is het
ruilen van diensten en goederen binnen een lokale groep. Zo verbinden we mensen en brengen ze in
beweging rond een nieuwe soort van economie. Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen
krachten en talenten.
LETS Vlaanderen promoot de unieke LETS-methodiek bij het brede publiek als antwoord op sociale,
economische en ecologische uitdagingen.
LETS Vlaanderen vertrekt vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid.
LETS Vlaanderen streeft naar een samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op
winstbejag en geld verzamelen.
ii. Visie
LETS Vlaanderen vzw komt op voor een samenleving waar mensen door een verbindend netwerk
sterker worden. We claimen de maatschappelijke ruimte voor het ruilen van diensten en goederen,
binnen een concept van fair trade en met solidair respect voor ieders talenten en mogelijkheden. In
het LETS-netwerk is plaats voor diversiteit. Verschillen stimuleren de interactie. We investeren in een
sociaal weefsel dat niet wordt ontwricht door economische mechanismen van uitbuiting of uitsluiting,
overconsumptie of verspilling. Daar vaart iedereen wel bij, ook de planeet.
We werken hard om LETS bij zo veel mogelijk mensen ingang te doen vinden. Mensen verenigen zich
om onder elkaar te letsen. Vervolgens verbinden LETS-groepen zich met elkaar en bovenlokaal. Zo
helpen ze de maatschappelijke meerwaarde van LETS zichtbaar te maken en scheppen ze kansen voor
nieuwe samenwerkingen.
In moeilijke economische en sociale tijden staan we er met het LETS-systeem als oplossing. In tijden
van hoogconjunctuur en rationalisaties staan we er ook: tegen individualisme. Omdat we geloven dat
een mens meer is dan een radertje in een proces dat hij alleen maar ondergaat, om geld te verdienen
en te besteden. Economie is meer dan Davos, Frankfurt of Wall Street. Met de stroom mee roepen
diversiteit. Hoe meer, hoe liever.
LETS zet in praktijk waar we in geloven. We stimuleren en faciliteren aloude ruil- en
uitwisselingsprincipes waarbij mensen elkaar echt ontmoeten. We helpen hen te ontdekken wat de
dagelijkse besognes. Niemand staat er alleen voor. Gemeenschappelijkheid en groepsvorming ontstaan
rond het leren van elkaar, rond experimenteren met nieuwe participatievormen en de ontplooiing van
talent en engagement. We stimuleren en faciliteren het plezier (pleasure) van samen delen en daar
ook wel bij te varen (prosperity). We documenteren en verhelderen de maatschappelijke relevantie
van letsen en maken die zichtbaar. Onze praktijkervaringen zijn
rechtvaardige en duurzame samenleving/economie wel kan. Het kan.
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iii. Waarden
In onze missie vertrekken we vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid. 01
gelijkwaardigheid
Een essentieel kenmerk van letsen is het vormen van een lokaal netwerk waarbinnen diensten voor
elkaar verricht worden of goederen geruild. Ze worden gewaardeerd met een LETS-eenheid
gebaseerd op tijd. Die is voor iedereen gelijk: 1 uur voor mij is gelijk aan 1 uur voor jou. Wat
concreet uitgewisseld wordt is niet van belang: een uur de haag snoeien is gelijk aan een uur een
belastingaangifte invullen. Zo wordt iedereen, ongeacht de persoonlijke situatie, gestimuleerd zijn
of haar talenten in te zetten, te benutten en daarin te groeien.
Een LETS-groep hanteert een democratische bestuursvorm die open staat voor iedereen die
de LETS-filosofie een warm hart toedraagt. We hanteren de non-discriminatiecode: je bent
welkom,
ongeacht geslacht, vermeend ras, kleur, afkomst, nationaliteit of etnische origine, seksuele
geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging,
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of lichamelijk kenmerk.
vertrouwen
LETS brengt heel uiteenlopende mensen samen. Sommigen voelen zich aangetrokken door het
duurzame aspect en engageren zich vooral vandaaruit. Anderen leven in moeilijke financiële of
sociale omstandigheden, waarbij letsen eerder een noodzaak dan een keuze is. Ze zijn financieel en
vaak ook sociaal zeer kwetsbaar. Hun toestand vraagt een context van oprecht vertrouwen en
-groep kan iedereen zichzelf zijn, zijn kennis en talent inbrengen, los
van zijn sociaal- maatschappelijke status of situatie. Het vertrouwen dat binnen een groep gedijt,
maakt het mogelijk dat interacties versterken, dat de talenten worden aangeboord en dat
gelijkwaardigheid vorm krijgt.
Vandaaruit kunnen interacties groeien naar andere groepen en organisaties in lokale of
bovenlokale context.
Vanuit het
mensen die misschien voorheen elkaar niet kenden. De uitwisseling van vraag en aanbod is
gebaseerd op vertrouwen.
duurzaamheid
LETS kiest voor hergebruik en recyclage. We werken aan een samenleving die op een duurzame en
respectvolle manier omgaat met mensen, hun (economische en sociale) interacties en de
aanwending van natuurlijke bronnen. Hierin vindt LETS aansluiting bij de 17
ontwikkelingsdoelstellingen van Unesco die duurzame ontwikkeling definieert in drie dimensies:
het economische, het sociale en het ecologische aspect9.
De LETS-methodiek en -praktijken - bijvoorbeeld hergebruik van materialen, het dichterbij zoeken
van diensten of werktuigen, carpooling, verfraaien van oude kleding - geven hieraan uitdrukking.
Maar ook de sociale meerwaarde van het systeem en het feit dat gelijkwaardigheid als
uitgangspunt wordt genomen, dragen daartoe bij. Door te letsen ontdekken mensen op een nietbelerende manier creatieve vormen van duurzame levenswijzen. Al doende leren. Samen groeien
naar een andere manier van samen leven.

14. https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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iv. Theory of Change
LETS Vlaanderen heeft in de aanloop van het nieuwe beleidsplan een Theory of Change (ToC)
oefening gemaakt. Het is een diepgaand denkproces dat visie en beleid op langere termijn
uitstippelt, langer dan de volgende duur van een subsidie als socio-culturele beweging. Voor deze
oefening werden relevante actoren en stakeholders bevraagd tijdens de verschillende ronde tafel
stuurgroep bijeenkomsten in alle Vlaamse provincies en Brussel.
De Theory of Change is de zeilboot van de LETS-beweging. Waar we naartoe willen - de
bestemming of gewenste Change - is in kaart gebracht. Welke wateren we bevaren, het soort
zeilschip alsook de bemanningsleden zijn geïdentificeerd. De zeilboot zal echter altijd moeten
worden bijgestuurd. De Theory of Change betreft immers geen afgewerkt product of plan maar
een constant en voortdurend proces, een manier van denken om LETS te laten groeien als
beweging.
De basis voor het opstellen van de Theory of Change en de gebruikte richtlijnen zijn de bekende
HIVOS ToC Guidelines1 en de aangereikte werkwijze van ACE Europe tijdens een vorming over
ToC2. Bij een Theory of Change zijn drie sferen van belang:
1. The sphere of Control: behoort tot het domein dat LETS Vlaanderen kan controleren en waarvoor
we verantwoordelijk dragen.
2. The sphere of Influence: behoort tot het domein waar we reacties en reflecties verwachten als
gevolg van onze activiteiten.
3. The sphere of Interest: behoort tot het domein of omgeving waar blijvende verandering optreedt.
Met een Theory of Change wil LETS Vlaanderen op schematische wijze aantonen hoe beweging
wordt gemaakt in Vlaanderen en Brussel aan de hand van verschillende interventiestrategieën en
belangrijke drivers en multiplicators om de gewenste verandering of Change te realiseren. In deze
schematische voorstelling van de Theory of Change worden dezelfde kleuren gehanteerd voor de
aanduiding van de drie verschillende sferen.
Sphere of
Interest
Sphere of
Influence

Sphere of
Control

10 HIVOS ToC Guidelines - Theory of Change Thinking in Practice, a stepwise approach, www.hivos.org.
11 ACE Europe voert evaluaties uit van projecten gericht op sociale verandering en traint organisaties actief op dit domein.
Zie www. ace-europe.be.
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Interventiestrategieën
Bewustwording
via communicatie
en campagne
Netwerking en
samenwerking
Dienstverlening
en technische en
inhoudelijke
capaciteitsversterking
Inclusief en divers
Waardengedreven
Labo-rol

Sphere of Control
Sphere of Influence
Sphere of Interest
Spilfiguur
Via de interventiestrategieën die deel uitmaken van de Sphere of Control wordt de LETS-beweging van onderuit
gestuwd. LETS wordt bekender gemaakt bij het ruime publiek door verschillende actoren met elk hun positie en
rol in de Theory of Change.
LETS Vlaanderen staat bewust helemaal onderaan. Het is de stuwende kracht van de LETS-beweging en duwt
van onderuit de beweging via verschillende interventies en actoren met wie zij in verbinding staat en/of
samenwerkt. De LETS-groepen zijn spilfiguren en katalysators van de LETS-beweging (rode ster). De LETSbeweging is lokaal en de groepen vullen dit gegeven in. Ze zijn het lokale aanspreekpunt en vangen
geïnteresseerde individuen en potentieel beginnende letsers op (groene pijl). Letsers en LETS-sympathisanten
maken mee beweging door hun vrijwillige inzet voor de LETS-beweging. Zij zijn de motor van de LETS-beweging.
LETS Vlaanderen komt op voor een samenleving waar mensen door een verbindend netwerk sterker worden. Dit
doet ze in samenwerking met de LETS-groepen, letsers, sympathisanten, maar ook met andere stakeholders
zoals tal van organisaties, verenigingen, bondgenoten en belangengroepen.
Alle samenwerkingsverbanden en synergiën worden met een wederzijdse blauwe pijl schematisch voorgesteld.
Hoe dikker de pijl, hoe sterker de relatie. LETS Vlaanderen heeft een sterke band met de LETS-groepen en
bereikt individuele letsers zowel via deze groepen als rechtstreeks. De groei van de LETS-beweging volgt geen
. Dat zie je aan de verschillende rode pijlen. Zo zal de
wederkerige pijl naar de overige stakeholders een return on investment effect hebben naar het ruimere publiek.
Door LETS bekend te maken bij andere netwerken en samen in te zetten op bijvoorbeeld educatief materiaal,
gezamenlijke campagnes of events, zal de achterban van de overige stakeholders betrokken worden bij de LETSbeweging. LETS wil samenwerken en de werking door wederzijdse beïnvloeding verbeteren en versterken.
LETS heeft
volgens dewelke de beweging moet groeien. LETS is een waardengedreven
organisatie op het economisch, sociaal en ecologisch snijpunt en vertaalt dit naar een actieve participatie in de
buurt. LETS sluit niemand uit, promoot naast sociale inclusiviteit ook diversiteit en wil via haar labo-rol ook
alternatieve paden bewandelen om de LETS-beweging te doen groeien en bekender te maken in Vlaanderen en
Brussel.
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2
A.

CONTEXTANALYSE
EN TRENDS
Een wereld in verandering

i. Tijdsgeest
Het klinkt een beetje cynisch om een baseline van een grote financiële speler als titel in een
LETS- beleidsdocument op te nemen. Maar er is een goede reden voor: het is waar. De wereld is
in verandering.
Het gaat snel deze dagen, heel snel. Vergrijzing, verzilvering, vergroening, verkleuring vatten in een paar
woorden de demografische tendensen samen. Er zijn steeds minder jongeren, we worden met zijn allen
steeds ouder en de migratie neemt toe. Diversiteit is veel meer dan afkomstig zijn van een ander
werelddeel of tot een andere cultuur of geloofsovertuiging behoren. Diversiteit is ook gender, leeftijd,
sociale klasse. Diversiteit is ook: wel of niet de kans gehad hebben om te studeren, wel of niet een job
uitoefenen, wel of niet gezond zijn. Niet voor niets krijgt de term superdiversiteit een steeds complexere
invulling. De demografie verandert niet alleen in de centrumsteden en Brussel.
Ook in kleine dorpen wordt de impact van migratie en sociale ongelijkheid steeds zichtbaarder. Met de
hoge leeftijd en de bredere sociale kloven neemt ook de vereenzaming vaak zienderogen toe. In een
samenleving die digitaal 24 uur op 24, 7 dagen op 7 met de hele wereld is verbonden, sterven zelfs in
dorpen mensen onopgemerkt. De sociale media lijken hun kans te missen om te verbinden en de wereld
beter te maken. Ze worden al te vaak gebruikt voor politieke spelletjes en fake nieuws. Ze tonen vaak de
kleinste kanten van hun gebruikers in haatmails, negatieve reacties, leugens. Het is niet eenvoudig om een
tegengewicht te vormen in de almacht van negativiteit die over het internet en de media lijkt te waren.
Technologie is alomtegenwoordig, maar lang niet iedereen is voldoende digitaal geletterd. De
veronderstelling dat dat wél zo is neemt alsmaar toe, zelfs bij overheidsinstellingen.
Het wordt alsmaar meer vanzelfsprekend om met digitale tools een belastingaanvraag of een
informatieformulier in te vullen, maar dat is lang niet voor iedereen een toegankelijke oplossing. Zo
ontstaan nieuwe vormen van uitsluiting, wordt het voor sommigen (nog) moeilijker om
administratief in orde te blijven en wordt ook de kost opgedreven om digitale instrumenten te
bezitten.
Anderzijds inspireert het ook mensen om hun kennis te delen, om anderen te hulp te schieten
en te ondersteunen. Het aantal repaircafés en spontane vrijwillige informaticabegeleiding
bijvoorbeeld nemen overal toe. Zelfs in een tijd waarin vrijwilligerswerk van aangezicht
verandert. De ontzuiling heeft zich sterk doorgezet en laat zich nu pas goed voelen in het
afkalven van traditionele structuren. Mensen engageren zich nog wel, maar anders. Tijdelijker.
Vaak met minder impact en meer return voor zichzelf. Voor wat, hoort wat. Ook in het
vrijwilligerswerk sluipt de individualisering. De liberale trends waarop de samenleving stoelt, is
daar niet vreemd aan: alles ligt in je handen, alles moet opbrengen, de wereld, inclusief jij zelf, is
maakbaar. Intussen lijkt het tegendeel bewaarheid te worden: de climate change lijkt steeds
dreigender te worden. Wat hier te warme winters en te natte zomers worden, jaagt aan de
andere kant van de wereld mensen uit hun biotoop, doet gletsjers smelten en species
verdwijnen. De vervuilende en ontwrichtende impact van de industrie is enorm. De geopolitiek
is verdeeld, staat erbij en kijkt ernaar. Het drijft de klimaatjongeren tot wanhoop. Nee, met geld
is niet alles te koop, al is en blijft de geldeconomie dominant. Of toch niet? Want midden in
deze tsunami van verandering staat LETS. Midden in deze maatschappelijke trends vindt ook
LETS zijn bestaansgrond. Als een duurzaam en menswaardig alternatief voor anders handel
drijven en anders samen leven. Want tegenover alle exclusie staat inclusie. En daar gaat LETS
voor.
ii. Trends, evoluties en verschillen
Wat voor de ene een boeiende, uitdagende tijd is met veranderingen in sneltempo, is voor anderen
zorgwekkend. Ook in Vlaanderen worden de actuele maatschappelijke evoluties heel uiteenlopend
ervaren. We lijsten beknopt nog eens de algemene trends op, verbinden ze met de mogelijke
impact op mensen en geven een aantal regionale verschillen aan12.

12. Concrete cijfers en referenties opgenomen in bijlage
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algemene trends:
De (schaarsere) vrijetijd wordt
Het individu shopt op een vrij zakelijke
manier een vrijetijds- en vrijwilligersengagement bij elkaar.
De (sociale) media blijven hun impact versterken. Digitale accounts en persoonlijk
profielen bepalen en documenteren netwerken waartoe iemand behoort.
Digitalisering dringt verder door in het persoonlijk leven. Technologische kennis en
financiële middelen zijn nodig om te blijven participeren.
Inkomensverschillen worden groter, de sociale ongelijkheid groeit. Het armoederisico
dreigt toe te nemen, niet in het minst door besparingen in de sociale uitkeringen.
Het concept van de circulaire economie en de verhoogde prioriteit voor
duurzaamheid stimuleren nieuwe en meer kwaliteitsvolle economische
ontwikkeling13.
De relatie overheid-burger wordt complexer. Het vertrouwen in
af.
Participatie in de samenleving is niet voor iedereen evident.
belangrijker.
Naarmate de samenleving nieuwe eisen stelt, neemt de leerbehoefte toe. Het betreft
zowel nieuwe vaardigheden als oplossingsgericht denken en verbindingen leggen.
de impact op mensen:
Een betere gezondheidszorg, aanhoudende migratie en effecten van de conjunctuur op de
samenleving hebben hun impact op mensen in hun dagelijkse doen en laten. De gevolgen zijn
zichtbaar.
Traditionele samenlevingsmodellen veranderen, diversiteit groeit. Maar verandering impliceert
ook kansen.
Toenemende zorgnoden ingevolge vergrijzing/verzilvering, hogere
pensioenleeftijd, tweeverdienersmodel jonge gezinnen.
Het aantal en aandeel van alleenwonenden, eenoudergezinnen, nieuw
samengestelde gezinnen blijft verder verhogen. De work-life balance is een
aandachtspunt.
Meer dan 8% van de bevolking in Vlaanderen heeft een buitenlandse origine en
migranten vormen 2/3 van de bevolkingsaangroei. Ook binnen de migratiestroom is er
toenemende diversiteit.
Voor kansengroepen neemt de kans op tewerkstelling toe, mits de nodige begeleiding en
aandacht. Competentie- en attitudeversterkende omgevingen (zoals LETS) winnen aan
belang.
regionale verschillen:
zoals de kust zijn aantrekkelijk voor ouderen en kennen een hoge inwijking. Dat
brengt extra zorgnoden mee op plekken waar de organische sociale omgeving ontbreekt.
In Brussel en in de grote Vlaamse steden gaat onder de meer
leeftijdspiramide
een sterkere immigratie schuil. De immigratie normaliseert er de leeftijdsdiversiteit.
De verstedelijking breidt zich verder uit, op het platteland gaat de krimp verder. Vooral
minder begoede mensen trekken van de stad naar het platteland in de verwachting dat
de levensduurte er lager ligt.
Burgerbewegingen worden talrijker en diverser. Qua visie sluit dit aan bij LETS, maar de LETSgemeenschap kan hier nog sterker op inspelen. Herkenbaar en gemeenschappelijk zijn bijv. het
opnemen van zelfverantwoordelijkheid, de overtuiging van social change, de samenwerkingsidee
en de kracht van de civiele samenleving (bottom-up). De burgerbeweging-trend kan zowel een
verrijking zijn van de samenleving, in coördinatie met de overheid (waar er
centralisatiebewegingen zijn en bevoegdheidsherverkavelingen), alsook het antwoord op een
nieuwe nood, nl. wa
vermaatschappelijking van functies en dienstverlening naar de burger, bijvoorbeeld inzake zorg en
kinderopvang aan de orde komt.

13. We gaan in een aparte paragraaf hieronder dieper in op de duurzaamheidsaspecten
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iii. Duurzame ontwikkelingsdoelen
In 2015 stelden de Verenigde Naties 17 werelddoelen op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in
2030 een meer eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Deze doelen gaan in op onder andere
het klimaat, voldoende gezondheidszorg, armoedebestrijding, goed onderwijs voor iedereen. Ze
gelden voor alle 193 lidstaten van de wereld. Het is de bedoeling dat het ene doel niet ten koste gaat
van het andere en dat de gedeelde bekommernis leidt tot samenwerking en betere resultaten, zowel
op wereldschaal als in een lokale context.
die zijn uiteraard en ontegensprekelijk ontzettend belangrijk. De Unesco-doelstellingen trekken de
betekenis van duurzaamheid veel breder open. Duurzaamheid wordt de norm voor een evenwichtige
wereld waar oog is voor de kwaliteit van ieders leven. Individueel en in gemeenschap, en in elke
context wereldwijd. Gedeelde verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid zijn kernrichtlijnen in
de voorgestelde aanpak. Alle sectoren en industrieën, alle bevolkingslagen en culturen worden
uitgenodigd en aangespoord om mee de transitie waar te maken. Ze worden aangemoedigd om
initiatieven te nemen en partnerschappen te sluiten voor een meer solide, gezonde, vredevolle,
klimaatneutrale en gelukkiger wereld.
In deze context kan LETS Vlaanderen zich uitstekend herkennen. LETS Vlaanderen heeft altijd oog
gehad voor de milieu-waarden. Letsen is goed bezig zijn met elkaar en met de planeet, daar waren
we van in den beginne van overtuigd. Maar er is zeker plaats voor verbreding en verdieping. Met
verbreding bedoelen we: meer mensen betrekken, maar ook meerdere doelstellingen willen bereiken.
Met verdieping bedoelen we dat we de effecten op de samenleving effectiever en meer zichtbaar
willen maken en de impact van letsen op het leven van mensen willen verhogen.
Pulse transitienetwerk haalde LETS aan, als één van de inspirerende voorbeelden voor een goede
SDG14-praktijk15.
De tabel hieronder geeft weer met welke
LETS Vlaanderen, vanuit zijn visie én praktijk, een
sterk raakvlak heeft. Met andere
is er vaak ook affiniteit, maar minder expliciet. We hanteren de
verkorte benaming zoals door Unesco voorgesteld16.

De door overheden, maatschappelijke instituties en onderzoeksinstellingen ondersteunde SDG-focus
-, planet- prosperityverdiepen en via good practices ruimer te verspreiden. De duurzaamheidsdoelstellingen kunnen ook
bijdragen aan de verbreding van de LETS-beweging.

B.

LETS in perspectief
i. De relevantie van LETS ten opzichte van de uitdagingen
De omgevingsanalyse toont heel uiteenlopende noden, LETS kan aan verschillende tegemoet
komen. We kunnen en willen kansen, mogelijkheden en oplossingen bieden. Er ligt een grote
verantwoordelijkheid bij de beweging om die opportuniteiten voldoende in het zicht van het brede
overtuigde mensen. We moeten de beweging breder uitdragen en bij zoveel mogelijk mensen ingang
doen vinden. Dit beleidsplan wil een strategisch antwoord bieden op de realisatie van deze ambitie.
Hieronder lichten we de aandachtspunten uit de omgevingsanalyse toe waarbinnen LETS een impact
wil hebben in de samenleving

14.
t ook in het Nederlands steeds vaker als refererende afkorting gebruikt.
15. https://www.pulsenetwerk.be/sdglijst/2018/7/25/ruilsysteem-lets
16. Uitgebreide toelichting bij elke SDG: https://www.sdgs.be/nl/sdgs
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LETS Vlaanderen wil impact hebben met betrekking tot:
sociaal weefsel
Als neveneffect van de individualisering verbrokkelt het gemeenschapsgevoel, mensen
kennen elkaar nog nauwelijks en zijn bijgevolg veel minder geneigd om elkaar te helpen.
Vanuit haar methodiek bevordert LETS het sociaal weefsel. Sharing is caring.
Het lokaal niveau van de leefomgeving wordt belangrijker. Waarom naar de stad reizen als
iemand vlakbij een helpende hand of dienst kan aanreiken.
De huidige tijd heeft nood aan positieve diversiteitsbeleving. De LETS-methodiek mixt op
een spontane manier afkomst, leeftijd,
Ze doen er niet toe. Het gaat er om bereid te
zijn mensen te helpen en daar je talenten en competenties gelijkwaardig voor in te zetten. De
impact op diversiteitsbeleving ontstaat spontaan: ouderen brengen hun ervaring in, jongeren
hebben andere competenties, iedereen handelt probleemoplossend vanuit zijn specifieke
eigenheid.
leefbare economie
Tijd geven en tijd krijgen. Op de smalle koord van de work-life balance is tijdswinst van
onschatbare waarde. LETS geeft quality time.
LETS creëert een aanvullend inkomen vanuit activiteiten buiten de loonovereenkomst. Dit
wordt als bijzonder deugddoend ervaren. Mensen willen niet volledig opgeslorpt worden door
hun beroepsactiviteit alleen.
Binnen de circulaire economie worden nieuwe businessmodellen toegepast zoals de
deeleconomie en product-dienstcombinaties. LETS vindt daartussen een plaats.
De deeleconomie leidt tot zowel grote marktspelers als Uber maar ook tot deelplatformen op
meer lokale basis. LETS is hierin vertegenwoordigd als
Complementaire muntsystemen zijn in opkomst.
Vanuit een groeiend bewustzijn hieromtrent krijgen alternatieven meer kansen en aandacht.
De vermaatschappelijking17 speelt hierin een bijzondere rol: steeds meer willen burgers
publieke verantwoordelijkheden opnemen. Vaak is het ook een noodzaak.
Betaalmethodes op maat: LETS heeft een uniek systeem ontwikkeld waarbij betalen op maat
gekoppeld wordt aan waardering, gelijkwaardigheid en transparantie.
competentieversterking
Iedereen wordt beter van LETS. De ruilomgeving schept onvermoede en onverwachte kansen
van informeel leren op verschillende domeinen (sociaal,
bij
langdurig werkzoekenden worden competenties op informele wijze versterkt.
kansarme
kansen op de arbeidsmarkt zal krijgen, is LETS een bijzonder sociaal kader van
aandacht en begeleiding.
Sociaal leren: letsen is leren van elkaar.
Mensen pakken meer en meer dingen op, gaan aan de slag met talentontwikkeling.
duurzaamheid
Anders omgaan met elkaar en met de natuurlijke hulpbronnen.
Door hun LETS-deelname zetten deelnemers stappen naar een duurzamer leven, zowel vanuit
het aanbod (vb. uitlenen van materialen), het sociaal leren (vb. kennismaking met vegetarisch
lekker eten) als vanuit creatieve en inspirerende transacties (vb. upcycling).
Stadsplanning: elementen van de natuur in het leven van de mensen brengen, kleinschalige
goede praktijken krijgen via LETS ingang.
17. Initiatieven waardoor mensen elkaar in het dagdagelijks leven ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.
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mobiliteit
Specifiek duurzaamheidsdoel: mobiliteitsbeheersing.
LETS lag mee aan de basis van het autodelen. Het doordacht gebruik van autokilometers is
sterk aanwezig.
Goed onderhoud van fiets,
houdt de vervoersmiddelen veilig op de baan. Een goed
onderhouden verplaatsingsmiddel nodigt ook uit om het te gebruiken.
Samen rijden & voor anderen boodschappen mee-doen houdt overbodig verkeer van de weg.
gelijke kansen
Er zijn geen harde toetredingsvoorwaarden
Gelijkheid in waardering op basis van tijd
De gelijkwaardigheid op basis van punten per uur en zonder intrest/rente maakt van LETS een
sterk instrument van kansengelijkheid.
participatie, gemeenschapsbevordering
De overheid kan niet alles, burgers nemen zelf maatschappelijke functies op. Vanuit
vrijwilligerswerk worden solidaire economische systemen op mensenmaat opgezet, waarvan
de dynamiek fundamenteel anders is dan bij een overheidsdienst het geval zou zijn.
De relatie tussen deze dienstverlening en de lokale overheden de vermaatschappelijking moet de komende jaren beter gedefinieerd worden.
LETS verlaagt drempels van gemeenschappen en mensen naar elkaar.
De LETS-structuren laten participatie en inspraak toe en moedigen ze ook aan.
zelfontplooiing
Groei in zelfbewustzijn
Ontwikkelen van capaciteiten
De draad heropnemen bijv. na een burn-out.
Sociale activering van langdurig werkzoekenden, personen op ziekte of invaliditeit
Inburgering: kennismaking met anderen, met gewoonten en gebruiken
Ontwikkelen van verantwoordelijkheids- en burgerzin
ii. Onze doelgroep
Hoewel diversiteit bij LETS altijd aanwezig was en is - zowel de weduwe met een klein pensioentje
als de hippe tweeverdieners met weinig tijd en veel idealen voelen zich thuis moeten we erkennen
dat de aansluiting het sterkst en gemakkelijkst is bij mensen met een positief zelfbeeld, vertrouwen
en interesse in andere mensen, verschillen ofwel positief zien of er minstens niet negatief tegenover
staan, Tot nog toe was de communicatie, ook via website, feitelijk vooral afgestemd op deze groep,
zijnde ook de bevolkingsgroep waaruit LETS is ontstaan en waar de aansluiting het gemakkelijkst was/
is. Onbedoeld bleef onze boodschap te onduidelijk naar:
Mensen die zouden kunnen geholpen zijn met LETS (bijv. om uit hun isolement te komen, met
genoeg verhaal.
Mensen die vooral met vragen zitten en vanuit hun eigen leefwereld en kennissenkring niet
aangemoedigd worden om te letsen.
Jongvolwassenen en jonge gezinnen: in hun leefwereld is vaak wel veel aandacht voor
duurzaamheid, ze delen/ruilen ook via apps, maar missen de positieve neveneffecten van
letsen. Hun noden moeten beter onderkend worden.
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Personen van vreemde herkomst: Er is nood aan een actief uitnodigende en drempelverlagende
cultuur. Niet alleen bij LETS, maar alleen al omwille van het unieke gegeven van de positieve
diversiteitsbeleving, kan en mag LETS Vlaanderen hier niet achterop hinken. Deze vaststellingen
hebben geleid tot een reflectie over en definiëring van onze doelgroep.
LETS Vlaanderen richt zich via haar deelgroepen naar een breed en ruim publiek, waarbij we volop de
kaart van inclusie trekken. We hanteren geen uitsluitende voorwaarden, tenzij ze haaks staan op onze
waarden.
We richten ons tot mensen die:
op zoek zijn naar een zinvolle besteding van hun vrije tijd
bereid zijn om hun kennis en talenten met anderen te delen en/of ter beschikking te stellen
met respect voor anderen willen meebouwen aan nieuwe vormen van dienstverlening en
handel, met oog voor duurzaamheid in al zijn aspecten
zich actief en naar hun mogelijkheden willen inzetten in en voor een sociaal netwerk
willen experimenteren in een ander economisch model en het helpen uitdragen en uitbouwen
Daarbij zijn afkomst, leeftijd, gender, politieke of religieuze overtuigingen, tewerkstelling,
scholingsgraad, welstand, (geestelijke) gezondheid of gezins- of leefomstandigheden van geen belang.
We hebben aandacht voor kansengroepen: mensen van vreemde origine en mensen in armoede. We
willen vanuit de aangegane samenwerkingsverbanden met die mensen in contact komen.
Voor kansengroepen geldt dat ze om een of andere reden (al dan niet tijdelijk) minder, weinig of niet
aan de samenleving kunnen participeren. LETS richt zich tot elk van hen, in het bijzonder naar de
mensen die met sociale uitval bedreigd zijn. En dat aantal stijgt. We illustreren met een paar cijfers:
In 2016 was bijna een op vijf van de Vlaamse bevolking 65 jaar of ouder (19,5% om exact te zijn).
Amper 15 jaar geleden was dit nog maar een op zes (16,7% in 2000) en over goed 15 jaar zal naar
verwachting een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder zijn (25,0% in 2032). Nadien zal het aandeel
ouderen in de Vlaamse bevolking min of meer stabiliseren. Niet alleen is er een algemene vergrijzing
binnen de bevolking, de oudere bevolking zelf leeft ook langer. We worden, zeker in Europese landen,
steeds ouder (ongeveer één seizoen per jaar)18.
Meer dan één op tien mensen in Vlaanderen leeft met een armoederisico. In de bestrijding en
voorkoming van armoede de doelstellingen van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding ligt de
klemtoon in het bijzonder op gezinnen met jonge kinderen. Sinds 2005 blijft het aantal geboorten
in kansarme gezinnen stijgen, de armoedesituatie in Vlaanderen en Brussel werd sinds het in voege
treden van het actieplan niet duurzaam verbeterd19.
Armoede uit zich niet alleen op financieel vlak. Inkomensarmoede gaat veelal gepaard met uitsluiting
en achterstelling op heel wat andere domeinen: tewerkstelling, huisvesting, onderwijs, gezondheid en
maatschappelijke participatie. De Vlaamse armoedemonitor20 brengt onder andere de niet-participatie
in kaart van mensen in armoede en het daaraan verbonden risico voor sociale isolatie.
LETS richt zich ook naar kwetsbare groepen. Personen die kampen met burn-out, die zoeken om na
geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen de draad weer op te nemen, mensen die omwille
van hun hoge leeftijd of armoedige leefomstandigheden geïsoleerd dreigen te geraken, mensen
die omwille van een groot verdriet of verlies de draad dreigen kwijt te geraken, mensen met een
detentieverleden.
De diversiteit van de LETS-deelgroepen en hun aanwezigheid zowel in grootstedelijke als in
landelijke context, bezit erg veel integrerend potentieel. In dit beleidsplan wordt de intentie om
inclusief te werken voor een divers publiek verderop in doelstellingen omgezet. We houden bij de
concretisering voortdurend rekening met de input en nuances die vanuit de omgevingsanalyse, de
stakeholdersbevraging en regiotafels als aandachtspunten werden aangegeven.

18. http://cultuurenmedia.be/images/Publicaties%202017/2017_eindrapport%20participatie%20ouderen.pdf
19. https://armoede.vlaanderen.be/home
20. https://armoede.vlaanderen.be/sites/default/files/media/documenten/voortgangsrapport_bijlage_armoedemonitor2017.pdf
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iii. Onze visie op diversiteit
In 1980 telden we in België nog geen tien miljoen inwoners. Momenteel leven we in België samen met
meer dan elf miljoen mensen. We zijn geëvolueerd naar een kleurrijke samenleving met een waaier
aan gezinsvormen, leefstijlen, gemeenschappen, culturen, religies en talen. Kunnen omgaan met al
deze verschillen is geen streefdoel, maar een realiteit voor de huidige en alle toekomstige generaties.
Via deze visie wil LETS Vlaanderen haar positie ten opzichte van deze realiteit verduidelijken en kader
bieden aan de organisatie hoe we hiermee omgaan.
interculturaliteit
vanuit respect voor elke cultuur. Dit gebeurt door een actief en wederkerig proces waarbij bruggen
worden gebouwd, geluisterd wordt naar elkaar en andere invalshoeken worden verkend. Door
interculturele ontmoetingen te creëren, verrijken wij de samenleving op maatschappelijk, politiek,
economisch en sociaal gebied. Tijdens deze beleidsperiode zal LETS Vlaanderen gerichte stappen doen
om interculturaliteit te bevorderen. Zelfanalyse leert ons dat wij hierin expertise ontbreken en dus
gericht moeten samenwerken met organisaties die de multiculturele gemeenschap bereiken.
Diversiteit
Mensen kunnen op heel veel vlakken van elkaar verschillen en het is die veelheid die we in het begrip
Door de verschillende migratiestromen uit alle hoeken van de wereld is doorheen de jaren de etnischcombinatie van factoren zorgt voor superdiversiteit. Dit is een realiteit die vooral in steden reeds
duidelijk merkbaar is en zich gestaag verspreid binnen alle segmenten van de Vlaams-Brusselse
samenleving. Vanuit onze kernwaarden staan LETS Vlaanderen én de LETS-groepen zeer open voor
kwetsbare groepen. Dit is een basis die we koesteren en via gerichte samenwerkingsverbanden ook
zullen uitdiepen. (Super)diversiteit wordt dus inclusief geïnterpreteerd en aanzien als een middel tot
het verrijken van de maatschappelijke beleving. Bovendien koppelen wij de (super)diversiteit ook aan
de heterogeniteit van motivaties om te starten met letsen. Dit alles kristalliseert zich binnen de LETSmethodiek en de LETS-groepen en mondt uit in de positieve diversiteitsbeleving waarop LETS
Vlaanderen inzet.
Wij werken actief mee aan deze meerwaarde door:
Bewust inclusief te werken: iedereen aan het letsen krijgen, betekent ook bewust zijn van
mogelijke drempels die mensen verhinderen te letsen. LETSen vertrekt sterk vanuit de
eigen kracht en talenten van mensen (cf. de missie). Deze talentstimulerende omgeving
biedt heel wat mogelijkheden om aansluiting te vinden bij kwetsbare (doel)groepen. Deze
beleidsperiode zal LETS Vlaanderen gericht samenwerken met organisaties die kansengroepen
in het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 2017), of organisaties met een
werking naar een kwetsbare doelgroep.
Onze leeromgevingen te ontwerpen op maat van het gewenste doelpubliek. We houden
hierbij oog voor de nodige financiële (werken met UiTPAS), geografische en mobiele
laagdrempeligheid en passen onze leermethodieken aan in functie van de gewenste
diversiteit.
Onze
op voorhand te analyseren op gewenste impact bij alle groepen van de
bevolking.
Een forum te bieden voor de good practices rond diversiteit en interculturaliteit binnen de
LETS-community.
Diversiteit operationeel te faciliteren binnen onze werking. Zo beschikken wij onder meer
over een anonieme wervings- en selectieprocedure die diversiteit en interculturaliteit
faciliteert, en houden wij er binnen onze communicatie bewust rekening mee om
diversiteit en interculturaliteit te tonen.
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iv. Toetsing bij de LETS-groepen
Dit onderdeel vindt aansluiting bij het deel
en
waar de stakeholdersmapping
en stakeholdersbetrokkenheid werden toegelicht. Hieronder resumeren we de resultaten van de
oefeningen.
Tijdens regiotafels per provincie werden LETS-groepen uitgenodigd om te brainstormen en creatief
mee te denken. Daarbij werd vertrokken vanuit een centrale vraag, die eerder ook op de LETSdebatdag aan bod was gekomen: Hoe kan LETS Vlaanderen de LETS-beweging verder doen groeien in
2021-2025?
Vervolgens werd er verder gewerkt rond vijf verschillende trends: LETS-waarden, DNA van een LETSgroep, diversiteit, dienstverlening vanuit LETS Vlaanderen, samenwerking.
25 LETS-groepen waren vertegenwoordigd. De deelnemers waren actieve letsers, vooral trekkers of
kernleden.
Algemeen wat strategie betreft:
Het is absoluut wenselijk om sterk in te zetten op de groei van de LETS-beweging. Om die te
realiseren dienen de LETS-groepen als belangrijke partners voortdurend te worden betrokken.
Dit kadert binnen de educatieve en bewegingsfunctie.
Om deze strategische doelstelling te realiseren dienen een aantal aandachtspunten en
prioritaire middelen gerespecteerd of aangewend.
Aandachtspunten:
Aandacht blijven houden voor diversiteit en ze nog méér waarmaken. Kansarmen,
migranten, jongeren worden expliciet genoemd.
De LETS-waarden hebben hun plaats in de groeistrategie. Bijvoorbeeld
als aanknopingspunt met andere organisaties die zich met aspecten ervan
verbonden weten. Dit moet optimaal worden aangewend
Prioritaire middelen:
Samenwerking, zowel lokaal als landelijk, is onder allerlei vormen nuttig en
zinvol. Bijvoorbeeld om doelgroepen beter te bereiken, om cocreatief aan de
slag te gaan, om de positie van LETS te verbeteren en te versterken.
Meer dan in het verleden moet LETS-Vlaanderen het voortouw nemen inzake
de groei en de verbreding. Dit moet gebeuren in goede afstemming met de
LETS-groepen. De onderlinge diversiteit wordt niet als een probleem maar als
een rijkdom ervaren.
De vrees bestaat dat, zonder bestendige inzet op verruiming, jongeren geen aansluiting met
LETS vinden waardoor LETS-groepen zouden evolueren tot
middencultuurZowat alle vanuit de externe omgevingsanalyse geïnventariseerde maatschappelijke trends kwamen in
de regiotafel-brainstorming ter sprake. Ze werden bevestigd als belangrijke changemakers.
Regionale suggesties wat aanpak betreft:
In West-Vlaanderen kwam vooral naar boven om een LETS-spel met de LETS-waarden te ontwikkelen;
LETS in de kijker te zetten via de pers met aansluitend infoavonden; de waarde van diversiteit binnen
de LETS-groepen; het actief naar buiten komen van LETS en kenbaar maken wie we zijn, wat we doen
en wat we kunnen bieden; de samenwerking met deelinitiatieven; het promotie voeren voor LETS
vanuit LETS Vlaanderen; en de samenwerking met lokale besturen.
In Oost-Vlaanderen werd vooral focus gelegd op de begeleiding van LETS Vlaanderen van LETS-groepen
met problemen; aansluiting vinden bij jongeren; en letsen als een economische, sociale en ecologische
attitude in de samenleving.
In de provincie Antwerpen werd de nadruk gelegd op het vooropstellen van de LETS-waarden in
communicatie en in samenwerking met andere lokale organisaties; de bevraging van actuele leden
rond hun belangrijkste instapbehoeften om op basis daarvan nieuwe letsers aan te trekken; op
samenwerking om grenzen te laten wegvallen; en op de bekendmaking van LETS bij het ruime publiek.
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In Vlaams-Brabant en Brussel ging de focus naar het meer bekendmaken van goede praktijken;
administratieve vereenvoudiging binnen LETS; een regionale infrastructuur voorzien om samenwerking
te bevorderen en te interletsen; de vraag hoe organisaties lid kunnen worden van LETS; elke letser kan
iets: door peter/meterschap mensen kansen geven.
In de provincie Limburg w
-groep in de
provincie; andere verenigingen/organisaties aanspreken; de talentendatabank over Vlaanderen
heen verspreiden; samenwerken om infrastructuurmogelijkheden te vergroten; netwerken met link
op de websites van verwante en bevriende organisaties; film maken over LETS ter bekendmaking in
Vlaanderen.
v. Toetsing bij externe stakeholders
Als onderdeel van de oefening stakeholdersmapping (zie hoger) werd een short list opgemaakt van
organisaties die uitvoerig werden bevraagd. Het betreft:
Sociaal: VormingPlus Oostende Westhoek en VormingPlus Waas en Dender, Steunpunt
Welzijn, Gezinsbond, SOS Schulden op School
Ecologie: Netwerk Bewust Verbruiken/ Repair Cafés, Bond Beter Leefmilieu, Transitie
Vlaanderen, de Stroom vzw (Kringwinkel Aalst), Ecolife
Economie: Fairfin/ Muntuit, Torekes Stad Gent (Samenlevingsopbouw)
Andere: VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Stad Oostende, Verenigde
Verenigingen
RIZIV en DVV retourneerden de bevraging niet
Resultaten stakeholdersbevraging
De bevraging liep van 26/06/2019 tot 31/07/2019. Wij vatten de antwoorden hieronder samen:
LETS Vlaanderen in de toekomst
We stelden de vraag wat de stakeholders van LETS Vlaanderen verwachten in de komende 5 jaar.
Ongeveer een derde van de bevraagde stakeholders (5) wil LETS Vlaanderen zien doorbreken als
gekend alternatief systeem, wil dat de werking van LETS Vlaanderen bekender wordt en meer zichtbaar
in Vlaanderen, wil dat LETS Vlaanderen meer naar buiten komt met haar werking naar het ruime
publiek toe, wil LETS Vlaanderen zien uitgroeien tot een hippe organisatie.
Een derde van de bevraagde stakeholders (5) verwacht dat LETS Vlaanderen de LETS-groepen blijft
ondersteunen.
Een derde van de bevraagde stakeholders (5) verwacht van LETS Vlaanderen: vernieuwing, integratie
van kansarme jongeren en een app waarmee men gemakkelijk de lokale initiatieven terug vindt.
sterktes en zwaktes van LETS Vlaanderen
Als sterktes kwamen uit de stakeholderbevraging naar voren: zeer goed basisidee (missie), waardevol
en actueel thema, sterk concept, de vele LETS-groepen met al hun ervaringen en geschiedenis, overal
in Vlaanderen vind je LETS-groepen, het inspelen op een trend bij mensen die op zoek zijn naar
alternatieve economische modellen, voortrekker, de sociale insteek.
nodig, LETS Vlaanderen moet jonger publiek aantrekken, te weinig gekend.
kansen en bedreigingen voor LETS Vlaanderen
Als kansen werden door de stakeholders aangegeven: het duurzaamheidsdenken dat alsmaar
sterker aanwezig is in onze samenleving, er is brede beweging van mensen die ijveren naar meer
duurzaamheid en naar vormen van samenleving met meer respect voor de omgeving en voor
complementaire munten.

voor

Als bedreigingen werden aangegeven: andere deelinitiatieven kunnen een bedreiging vormen, een
mogelijke bedreiging zijn de toenemende ruil- en geefgroepen die ontstaan op sociale media, gebrek
aan financiële middelen en personeel om de groeimogelijkheden efficiënt te realiseren.
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beleidsopties LETS Vlaanderen
We beschreven de beleidsopties van LETS Vlaanderen voor de komende jaren en vroegen de
stakeholders een korte reactie. Groeien in aantal leden/ aantal groepen, bekender worden bij het
ruime publiek, meer zichtbaar worden, samenwerken met gelijkaardige/ gelijkgestemde organisaties.
We kregen volgende antwoorden: groei is een mooie indicator, maar ook focussen op kwaliteit; groei
koppelen aan een meer diverse groep leden; groei kan de organisatie sterker verankeren bij een breder
publiek; groei met aandacht voor inclusie.
Bekender worden bij het ruime publiek en samenwerken met gelijkaardige/ gelijkgestemde
organisaties wordt door de overgrote meerderheid van de stakeholders als een goede beleidskeuze
gezien.

C.

Zelfevaluatie - Interne evaluatie
Uit het voorgaande contextanalyse, stakeholdersbevraging, resultaten van intern debat blijkt
ontegensprekelijk dat de maatschappelijke relevantie van LETS veel verder gaat dan tot nog toe in haar
werking werd gereflecteerd. Verbreding van de focus dringt zich op. Het gevaar bestaat immers dat we
vastlopen in verkokering en de meerwaarde(n) van LETS waaronder positieve diversiteitsbeleving,
een solidaire economie op mensenmaat, het zorgende van sharing & caring niet op zijn volle waarde
aan een brede en diverse bevolkingsgroep aanbieden. Dat zou absoluut een gemiste kans zijn. We
moeten ambitieus durven zijn, en waarom het niet zo formuleren: we hopen dat heel Vlaanderen letst.
We zijn ons ervan bewust dat we hieromtrent een leer- en verbeterpad te gaan hebben. Om onze
verbeterpunten systematisch in kaart te kunnen brengen, onderwierpen we de werking van LETS
Humanoscoop
gebaseerd op het EFQM-model21. Dat laat ons toe om een grondige en volledige scan van de
organisatie te maken op diverse terreinen en werkingsgebieden.
De werkgroep die deelnam aan de zelfevaluatie bestond zowel uit medewerkers als uit (bestuurs)
vrijwilligers, zodat alle perspectieven binnen de organisatie vertegenwoordigd waren. Volgende

De scanmethodiek bracht de interne sterktes en zwaktes naar boven. We geven hieronder de
verbeterpunten op een aantal prioritaire domeinen aan. We gaan verderop grondiger in op het
aspect IKZ dat we in het zakelijk luik opnieuw opnemen22. Aan de hand van deze tool bepaalden we
verbeterprojecten, die we incorporeren in ons kwaliteitssysteem op maat.
We geven hier alvast de verbeterpunten op een aantal prioritaire domeinen aan:
samenwerking
Samenwerken met andere organisaties om de eigen doelstellingen gemakkelijker te kunnen
realiseren.
Samenwerken moet een weloverwogen keuze zijn in functie van de doelstellingen van de
eigen organisatie en het effect ervan op de (potentiële) doelgroep.
Samenwerking laten leiden tot een win-win situatie dankzij een diepgaand onderzoek,
systematische evaluatie en een gemeenschappelijke visie.
Ook samenwerkingsverbanden evalueren op effectiviteit.
De samenwerkingsverbanden laten leiden tot verbetering en aanpassingen in de eigen
organisatie.
Acties organiseren samen met partners.
Actief zoeken naar nieuwe partners.
klantgericht aanbod
De organisatie moet meten of de bereikte doelgroep tevreden is van haar aanbod en wat de
impact is van haar acties.
Het aanbod van activiteiten beter opvolgen, evalueren en bijsturen.
22.
ink
23. Zie verderop in Deel 2 Zakelijk luik, 7.A. Kwaliteitszorg
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processen (IKZ)
De kernprocessen beschrijven met vastlegging van individuele taken, verantwoordelijkheden
en bevoegdheden.
De processen controleren d.m.v. procesindicatoren.
Deze punten werden mee opgenomen in de aanpak en uitwerking van onderhavig beleidsplan, voor
zover dat op dit moment mogelijk is. Ze vormen ook de inspiratie en geven het pad aan voor de
verdere toekomst van de organisatie.

3
A.

ROLLEN
EN FUNCTIES
Rollen

i. De verbindende rol
Door op te treden als motor en platform van het letsen in Vlaanderen en Brussel neemt
LETS Vlaanderen de verbindende rol op. In haar missie wijst LETS Vlaanderen op de
dynamiek die inherent is aan het letsen: ruilen van diensten en goederen binnen een
lokale LETS-groep. Hierin zit reeds de kern van onze verbindende rol vervat. LETSen gaat verder dan
een anonieme, afstandelijke geldtransactie: wie letst moet sociaal interageren met andere mensen.
Dit werkt groepsvorming in de
hand en schept kansen om eigen krachten en talenten te ontplooien. Onze lokale, buurtgerichte LETSgroepen zorgen voor een vertrouwde, laagdrempelige omgeving waarin mensen sociaal participeren,
leren en verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van zichzelf of de LETS-groep waarvan zij deel
uitmaken.
Naast deze lokale verbindende factor, ziet LETS Vlaanderen het ook als haar taak om deze verbinding te
verbreden over de lokale LETS-groepen heen. Alle letsers delen het gemeenschappelijk waardenkader,
waarnaar verwezen wordt in de missie. Door vanuit LETS Vlaanderen in te zetten op processen waarbij
mensen én groepen met elkaar kunnen interageren, wordt de eigen LETS-gemeenschap versterkt. De
mogelijkheden om te letsen als organisatie of de creatie van het interletsen, genereert ook verbinding.
Organisaties die werken rond armoede, integratie, cultuurparticipatie, enz. kunnen als organisatie lid
worden van een LETS-groep. Leden van verschillende LETSDeze beleidsperiode zal LETS Vlaanderen ook actief werken aan een diepere realisatie van haar
verbindende rol. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Vanuit de omgevingsanalyse detecteerden
we verschillende tendensen waarmee wij actief aan de slag moeten:
De toenemende diversiteit in onze samenleving: enerzijds werken nieuwe tegenstellingen het
wij-zij-denken in de hand en creëren onzekerheid, anderzijds schuilt hierin de uitdaging om
vanuit de intrinsiek positieve diversiteitsbeleving brede verbindingen te realiseren.
Het concept van de circulaire economie en de verhoogde prioriteit voor duurzaamheid
stimuleren nieuwe en kwaliteitsvolle economische ontwikkeling: enerzijds zien we dat mensen
vandaaruit LETS ontdekken, anderzijds laat deze evolutie toe om te herbronnen en nieuwe
stappen te zetten inzake duurzaamheid.
De verhoogde kans op tewerkstelling van kansengroepen, mits inschakeling van competentieen attitudeversterkende omgevingen: LETS bevat een goudmijn aan mogelijkheden voor
kansengroepen om de afstand naar de arbeidsmarkt te verkleinen. De context van warme
aandacht en gemeenschapsbetrokkenheid is erg belangrijk bij het laten ontluiken van talenten
en competenties.
Dit zijn enkele tendensen waarop LETS Vlaanderen via samenwerking en netwerkopbouw zal inzetten.
Bovendien leiden deze samenwerkingen tot een meer diverse samenstelling van het LETS-publiek.
Ten slotte neemt LETS Vlaanderen nog de verbindende rol op t.o.v. de samenleving. De missie zegt dat
wij de unieke LETS-methodiek promoten bij het ruime publiek als antwoord op sociale, economische
campagnes of maatschappelijk gerichte acties) wordt de dialoog met de samenleving aangegaan.
Hierbij willen we uitdrukkelijk ook verbinding leggen tussen de LETS-methodiek en -groepen en de vele
aanverwante ruil- en deelinitiatieven waarin we onze waarden herkennen.
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ii. De kritische rol
In de missie zegt LETS Vlaanderen dat zij mensen in beweging brengt rond een nieuwe
economie. Door het uitdragen van letsen als een economisch alternatief neemt LETS
Vlaanderen haar kritische rol op. Daarnaast benadrukken wij welke sociale en ecologische
voordelen er gepaard gaan met letsen en zien zo een kans om kritisch te (laten)
reflecteren over economische, ecologische en sociale vraagstukken.
Samenlevingsvraagstukken op deze drie maatschappelijke domeinen vormen de basis om praktijken
op te zetten die het kritische bewustzijn stimuleren en de publieke dialoog voeren. We citeren hierbij
enkele voorbeelden (niet limitatief) van kwesties uit de omgevingsanalyse die actueel en toekomstig
aan de orde zijn:
Gekoppeld aan de diversiteit en heterogeniteit van de LETS-groepen zal LETS Vlaanderen
inspelen op de nood tot een positieve diversiteitsbeleving. Het besef dat dit niet
vanzelfsprekend is, maatschappelijk zeer waardevol en deel uitmaakt van het uniek wezen van
LETS willen we in onze methodieken ook de nodige uitwerking geven.
De schreeuw naar een leefbare economie waarbinnen mensen tijd geven, maar ook tijd
krijgen. LETS Vlaanderen toont de ingebakken gelijkwaardigheid op basis van punten per uur,
wat een sterke basis biedt tot kansengelijkheid. In de praktijk zijn er desondanks nog allerlei
drempels, meestal van sociaal-psychologische aard. We willen deze drempels proactief
tegengaan zodat de gelijkwaardigheid ten volle gerealiseerd wordt.
Duurzame omgang met elkaar en natuurlijke hulpbronnen. Door te letsen zetten mensen
stappen naar een duurzamer leven met herwaardering voor de kringloopeconomie. Hoe meer
men zich hierover bewust is, hoe groter het effect wordt.
Om onze kritische rol m.b.t. dergelijke samenlevingsvraagstukken te kunnen realiseren, zet LETS
Vlaanderen enkele sporen uit:
LETS Vlaanderen werkt jaarlijks een maatschappelijk thema uit waarbij de positieve invloed
van letsen op dit thema in de verf wordt gezet. D.m.v. thematische aandacht op onze events,
nieuwsbrieven, themagerichte campagnes brengen we dit onder de aandacht.
D.m.v. belevingsgerichte vorming maakt het ruime publiek kennis met LETS en waakt LETS
Vlaanderen over het stimuleren van het kritische bewustzijn. De ontwikkeling van een LETSspel of een LETS-stripverhaal kunnen hiertoe bijdragen.
Op eigen initiatief of in samenwerking met een partner of netwerk brengt LETS
Vlaanderen maatschappelijke kwesties in de publieke sfeer. De uitwerking van een extern
communicatieplan moet hiertoe bijdragen.
Het vormingsaanbod is er op gericht mensen te informeren en hen aan te moedigen zich
(positief!) kritisch tot dagelijkse praktijken in de samenleving te verhouden. Bijvoorbeeld door
het stimuleren van debat en ervaringsuitwisseling rond vragen als: Waarom betalen als het
gratis kan? Hoe kan sociale meerwaarde worden gerealiseerd? Hoe kan ik afstand nemen van
of mijn houding bepalen ten opzichte van de informatietsunami die me overvalt?
Campagnes die worden opgezet vertrekken vanuit de meergelaagde betekenis en
verschillende rollen van LETS. Ze dragen er niet alleen toe bij dat LETS beter bekend wordt,
maar stimuleren ook het kritisch denken en een emanciperend effect bij de doelgroep.
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iii. De laboratoriumrol
Gezien de uniciteit van het letsen en de vele positieve bijdragen die het letsen kan bieden
aan de ruime samenleving, neemt LETS Vlaanderen ook de laboratoriumrol met
overtuiging op. De laboratoriumrol geeft LETS Vlaanderen de kans om het letsen met oog
voor alle positieve neveneffecten onder de aandacht te brengen.
Vertrekkend vanuit de definitie van de laboratoriumrol, waarbij antwoorden dienen gezocht te worden
op maatschappelijke vraagstukken, deed LETS Vlaanderen een introspectie die gelinkt werd aan onze
omgevingsanalyse. Hieruit kwamen twee pijlers tevoorschijn waarop LETS Vlaanderen zich tijdens deze
beleidsperiode zal richten.
1. De toegenomen individualisering zet de gekende vormen van vrijwilligerswerk onder druk. Mensen
willen zich nog steeds graag engageren, maar denken
Het is net in
deze vernieuwde optiek dat letsen een meerwaarde kan bieden. Tijdens de vorige beleidsperiode
experimenteerde LETS Vlaanderen reeds met het waarderen van vrijwilligers in LETS-eenheden.
Deze aanpak werd geapprecieerd door de visitatiecommissie, wat ons deed besluiten om hier
verder op in te zetten. Het doel moet zijn om tot een analyse te kunnen komen van LETS als
methodiek in de vrijwilligerswaardering. Indien wij hierin slagen, kan dit inspirerend werken voor
andere organisaties, indien we hierin mislukken zal een analyse ons wijzen op de pijnpunten.
2. Onze omgevingsanalyse toont aan dat burgers steeds meer zelf maatschappelijke functies
opnemen. De overheid kan niet alles dragen en vanuit het vrijwilligerswerk worden solidaire
systemen opgezet (o.a. zorg en voedsel). Ook hierin kan letsen een meerwaarde bieden. Daarvoor
gaat LETS Vlaanderen in dialoog met lokale publieke instanties en zoeken we naar mogelijkheden
om via het letsen de maatschappelijke participatie van volwassenen te stimuleren.
De realisatie van de laboratoriumrol strookt volledig met onze missie waarin we stellen dat LETS
-methodiek promoot als antwoord op economische, ecologische en sociale

B.

FUNCTIES
i. Visie op de functiemix
In overeenstemming met de voorschriften van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
2017 bogen we ons over de sociaal-culturele functies en maakten de afweging welke maximaal
met onze missie en visie en de doelstellingen die we willen bereiken, samenvallen. We gingen zeer
behoedzaam met de opdracht om en stonden er uitgebreid bij stil. We namen de aanbevelingen van
de visitatiecommissie mee, die stelde dat LETS Vlaanderen zich te weinig tot het ruime publiek en te
veel op de al bereikte doelgroep richtte. Dat stelde ons perspectief op scherp.
Uit de regiotafels, stakeholdersenquête en reflectie binnen de Algemene Vergadering en de
gelegd voor verdere ontplooiing van ons bewegingswerk. Hoewel de werksoort
op zich niet
langer bestaat, blijft ze nauw aansluiten bij ons DNA. Dat motiveert de bestendiging van onze twee
kernfuncties: de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie.
LETS Vlaanderen zal zich in deze beleidsperiode sterk naar buiten plooien. Daarom hebben we de
invulling van de leerfunctie bijgesteld en extern georiënteerd23 . De keuze om thematisch te werken,
biedt extra mogelijkheden om
en
aan elkaar te koppelen. Zo willen
we extra ruimte creëren waarbinnen volwassenen engagement kunnen opnemen, het helpt ons ook
om gerichter
te politiseren. Ook daarin kunnen we groeimarge realiseren. De verdere uitbouw
en professionalisering van onze communicatie (waarop reeds sterk is geremedieerd) vormt een pijler
om beide functies op een kwalitatieve en effectieve wijze te realiseren.
Hoewel LETS Vlaanderen ook de gemeenschapsvormende en de cultuurfunctie in meerdere of
mindere mate raakt, werd besloten om ze niet formeel op te nemen. Gemeenschapsvorming is en blijft
echter een intrinsiek onderdeel van de LETS-methodiek. De gemeenschapsvorming heeft betrekking
op het versterken van de lokale LETS-groepen, waarmee we voeling blijven houden. Ze blijven
uiteraard ook betrokken bij ons beleid. Maar LETS heeft en behoudt evengoed een potentieel effect
op het versterken van de sociale cohesie in een buurt of omgeving. Wat de cultuurfunctie betreft,
verwelkomen wij graag cultuurorganisaties die aansluiten bij LETS- groepen. Cultuur moet immers
nog toegankelijker worden voor iedereen. Het remediërings- en beleidsplanningsproces dwingt
ons echter scherpe keuzes te maken. Met onze beperkte middelen en mankracht zouden we tekort
schieten om de cultuurfunctie ook werkelijk beter te realiseren. De leerfunctie en de maatschappelijke
bewegingsfunctie zijn de kernfuncties om onze missie en visie waar te maken: de motor en het
platform zijn van het letsen in Vlaanderen en Brussel.

23. Cf. later
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ii. De maatschappelijke bewegingsfunctie
LETS Vlaanderen kiest ervoor om de maatschappelijke bewegingsfunctie op te nemen
omdat ze wezenlijk deel uitmaakt van ons DNA. Reeds in de missie zegt LETS
Vlaanderen dat zij
De maatschappelijke bewegingsfunctie krijgt vorm vanuit ons streven naar een nieuwe soort van
economie, met de bijhorende sociale en ecologische voordelen. LETS Vlaanderen streeft naar
verandering. Mensen komen bij LETS vanuit sociale betrokkenheid, idealisme, en praktisch belang.
Omdat wij werken op het snijpunt van drie maatschappelijke domeinen beschikken wij over diverse
invalshoeken om, vertrekkend vanuit de LETS-methodiek, engagement en politisering op te wekken.
We doen dit telkens vanuit een positieve attitude. Dat is ook de houding waarbij we mensen
aanmoedigen tot actief burgerschap. LETSen vormt daartoe een belangrijke en zeer waardevolle
hefboom.
Mensen starten met letsen om uiteenlopende redenen (economisch, ecologisch, sociaal). Uit dit
e systematisch kunnen
aanwenden om opinies en zienswijzen te veranderen, maar ook om engagement te faciliteren en te
worden op lokaal of Vlaams-Brussels niveau.
Concreet wil LETS Vlaanderen verandering realiseren op drie vlakken24 :
Positieve diversiteitsbeleving
Een leefbare economie
Anders omgaan met natuurlijke hulpbronnen
Maatschappelijke
kwestie

Beoogde verandering

Strategie

Toenemende (super)
diversiteit

Positieve
diversiteitsbeleving

Individualisering en

vermaatschappelijking van LETSen introduceren
overheidsdiensten
bij lokale publieke
diensten

economisch
imperatief
Anders omgaan
met natuurlijke
hulpbronnen.
Mobiliteitsvraagstuk

Bewuster omgaan met
natuurlijke hulpbronnen.
mobiliteitsbeheersing

diversiteit, inclusie,

Positioneren van
LETS binnen
bestaande
netwerken (vb
Netwerk Bewust
Verbruiken)

Praktijken
Campagnes voor ruim
publiek
Samenwerking
met (kansengroep/
doelgroep)organisaties
netwerkvorming
LETSen als methodiek
beschikbaar maken
om maatschappelijk
engagement op te
nemen
Mobilisatie van LETSgroepen vanuit netwerk
Partneren in
duurzaamheidscampagnes vanuit
bestaande netwerken
Aansluiting maken met
burgerbewegingen
Good practice sharing
tussen groepen en
communicatie hierover
naar ruim publiek

LETS Vlaanderen richt zich binnen de maatschappelijke bewegingsfunctie naar het ruime publiek, maar
ook de betrokkenheid van bestaande LETS-groepen en -vrijwilligers blijft belangrijk. Zij worden actief
betrokken bij de ontwikkeling van acties en campagnes om bovengenoemde topics in de publieke sfeer
te brengen.
24.
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iii De leerfunctie
LETS-methodiek kenbaar te maken, en dus te leren, aan de ruime samenleving. Hierbij is
het van belang om de talentstimulerende omgeving van LETS in de verf te zetten als
competentie- en attitudeversterkende omgeving.
ander, vertrekkend vanuit een individueel talent, zit het sociaal leren vervat in de LETS-methodiek.
Mensen leren van elkaar binnen de vertrouwde omgeving van een LETS-groep. Dit versterkt niet alleen
het persoonlijk welzijn, maar stelt elke letser ook in staat om beter te functioneren en te participeren
aan het maatschappelijk gebeuren. Door de economische, ecologische en sociale gelaagdheid van
letsen, heeft iedereen zijn/haar/x eigen motivatie om te starten met letsen. Deze heterogeniteit geeft
een extra dimensie aan het sociale leren en zal het kritisch denken binnen elke groep cultiveren.
LETS Vlaanderen draagt bij aan dit sociaal leren door startende groepen te introduceren in de LETSmethodiek en de LETS-waarden. Dit gebeurt via vormingen of info-momenten die startende groepen
op weg zetten naar een eigen, autonome werking. Het is binnen deze werking dat de groepen dan
invulling geven aan het sociaal leren.
In grotere mate neemt LETS Vlaanderen de leerfunctie op naar het ruime publiek: door de LETSmethodiek aan te leren en te inspireren rond de waarden en
waarrond wij werken: LETS
Vlaanderen brengt letsen bij de mensen. Hiervoor zetten we onder andere in op:
Belevingsgericht
Door de ontwikkeling van bijvoorbeeld een LETS-spel kunnen we
een fysieke leeromgeving opzetten waarbij mensen op een laagdrempelige manier de LETSmethodiek met alle bijkomende voordelen kunnen ontdekken.
Campagnes gebaseerd op
die passen binnen de LETS-waarden en die vanuit een
kritische noot kunnen aanzetten tot letsen.
Krachtige leeromgevingen: door zoveel mogelijk de LETS-vrijwilligers zelf aan het woord te
laten tijdens infosessies en vormingen, krijgt elke leeromgeving een krachtiger effect. Wij
voorzien onze vrijwilligers hierbij van de noodzakelijke tools en handvaten om zich van deze
taak te kwijten. Het is vanuit begeestering van onze vrijwilligers dat het ruime publiek kan
geënthousiasmeerd worden.
Digitale ontwikkelingen die het mogelijk maken om snel en efficiënt een ruimer publiek te
bereiken. LETS Vlaanderen heeft dan ook oog voor digitale leeromgevingen (Youtube films op
website, nieuwsbrieven,
maken.
In het kader van een voldoende gedifferentieerd bereik van o.a. kansengroepen zal LETS Vlaanderen
specifieke doelgroeporganisaties inschakelen. Als wij drempels tot letsen voor deze doelgroepen willen
wegwerken, dan zullen wij expertise nodig hebben om leeromgevingen te ontwikkelen die aansluiten
bij deze specifieke behoeften.
Voor LETS Vlaanderen linkt de leerfunctie aan zowel de verbindende rol, de kritische rol als onze
laboratoriumrol (de pijler rond vrijwilligerswaardering).
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Maatschappelijke
kwestie

Beoogde
verandering

Strategie

De toenemende
belangstelling voor
informeel en sociaal
leren

Bevorderen van
informeel en sociaal
leren

Aansluiting op de
arbeidsmarkt

Verdere ontwikkeling en Samenwerking met
activering van
doelgroepkansengroepen
organisaties

Nood aan een
leefbare economie
Toenemende
interculturaliteit en
superdiversiteit
Duurzame omgang
met natuurlijke
hulpbronnen

Haalbare work/life
balance
Positieve
diversiteitsbeleving
Bewustere omgang
met natuurlijke
hulpbronnen

LETS-vrijwilligers
betrekken (o.a. via
getuigenissen) bij
vormingen
Aangepaste
methodieken
hanteren

Campagnes rond
aan LETS (waarden)

Praktijken
Leeromgevingen
ontwikkelen
met oog voor
ervaringsuitwisseling
Informele
leeromgevingen zoals
bijv. het LETS-spel
Ism deze partners LETS
doelgroepen in contact
brengen met LETS als
een competentie-en
attitudeversterkende
omgeving
verdere
ontwikkeling van de
talentendatabank

Thematische digitale
leeromgevingen
Thematische LETSdagen voor bestaande
letsers én het ruime
publiek
Inzetten van social
media
Deelname aan
kennismarkten
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4

STRATEGISCHE EN
OPERATIONELE DOELEN

A. SWOT - Zelfevaluatie

Uit de maatschappelijke contextanalyse, de stakeholdersbevragingen en de zelfevaluatie haalden we
een veelheid aan sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze zijn opgenomen in een algemene
lijst. We geven hieronder een beknopt overzicht. Het vormt het scharnier naar de formulering van onze
beleidsuitdagingen en doelstellingen. Ze steunen op de resultaten van het beleidsplanningsproces
zoals ze hierboven werden geschetst.

De volledige SWOT-oefening is ontsloten via deze link

B.

Leeswijzer
Op basis van het voorgaande formuleren we vier strategische doelstellingen.
We laten ze telkens voorafgaan door een korte introductie waarbij we de beleidsuitdaging schetsen
waarop de doelstelling anticipeert. Elke beleidsuitdaging refereert op haar beurt naar de sterkte/
zwakte-scores die in het brede SWOT-schema zijn opgenomen. Hiermee willen aangeven dat we met
de resultaten van het beleidsplanningstraject ook effectief aan de slag gaan.
Elke strategische doelstelling wordt naar operationele doelstellingen hertaald.
Bij elke operationele doelstelling horen acties.
We geven bij elke actie de indicatoren aan. We expliciteren waar mogelijk ook de verantwoordelijke,
de budgetraming en de uitvoeringsperiode. Dat is een moeilijke oefening in een organisatie die in
hoofdzaak door vrijwilligers vorm krijgt. Niettemin opteren we voor deze aanpak, op gevaar af dat
ze gaandeweg zal moeten worden bijgestuurd. Het toont de vastberadenheid aan waarmee we de
omslag naar een verdere uitrol en professionalisering willen maken. We zien het tegelijk ook als de
explicitering van een gedeelde verantwoordelijkheid. LETS Vlaanderen wordt gemaakt door elk van
zijn groepen. Vandaaruit vertrekt de dynamiek en wervende kracht naar een breder LETS-publiek in
Vlaanderen en Brussel.
Om een goed overzicht te bewaren en de leesbaarheid te bevorderen hebben we de diverse
doelstellingen en de erbij horende specificaties een steeds weerkerende kleur gegeven.
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C.

Doelstellingen LETS Vlaanderen

i. Beleidsuitdaging 1
(Aanbod)
Sterktes (S) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
Zwaktes (W) 1, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 27
Kansen (O) 1, 2, 6, 16, 18, 24, 28, 31, 37, 40, 48, 57, 60, 67, 68, 70, 72, 73
Bedreigingen (T) 1, 4, 6, 7
LV is een waardengedreven organisatie die succesvol heeft ingezet op dienstverlenende ondersteuning
en ontwikkeling van haar lokale groepen. Uit de gegevensanalyse blijkt echter dat LV zich
onvoldoende richt tot het ruime publiek en oog moet houden voor laagdrempeligheid van haar
aanbod (= vormingen, campagnes, tools en events). Tendensen als duurzaamheid, tegengewicht voor
vereenzaming, schreeuw naar een leefbare economie kunnen we aangrijpen om LETS bij het grote
publiek ingang te doen vinden. We formuleren er immers een antwoord op.

beleidsopties
Visie uitschrijven op de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie met voeling voor de
contextanalyse n.a.v. het nieuwe beleidsplan.
1.1 Visie uitschrijven op de leerfunctie en de maatschappelijke bewegingsfunctie met voeling voor de
contextanalyse n.a.v. het nieuwe beleidsplan.
1.2 Campagnes voeren rond maatschappelijk relevante
waarop LETS kan inpikken, naar het
ruime publiek.
1.3 De vormingen, tools en events bewust ontwikkelen voor het ruime publiek.
1.4 Ontwikkelen van digitale leeromgevingen, die via digitale spreiding makkelijk consulteerbaar zijn.
1.5 Meer events openstellen voor het ruime publiek.
1.6. Oplijsten van mogelijke samenwerkingspartners die ons aanbod inhoudelijk of technisch kunnen
versterken.
1.7. LETS duidelijk profileren en deze profilering communiceren in het aanbod
strategische doelstelling 1
De LETS-methodiek en de LETS-waarden zijn bekend bij een steeds breder en diverser publiek.
Alsmaar meer mensen passen ze ook toe.
Kadering van de doelstelling:
-methodiek promoot bij het brede publiek als
ntextanalyse komen
duidelijke maatschappelijke opportuniteiten aan bod, waar LV gericht op kan inspelen (leefbare
economie met aandacht voor work/life balance, sociaal leren, opkomst van complementaire
erken. Dit moet ons helpen om effectievere
impact te genereren in functie van maatschappelijke verandering. Daarnaast heroriënteren we onze
leeromgevingen met oog voor sociaal leren, toegankelijke leeromgevingen, talentstimulering en
positieve diversiteitsbeleving.
Indicator: graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen
Norm: 100%
Impactindicatoren:
het kritisch denken rond ecologie, leefbare economie, positieve diversiteitsbeleving en inclusie
bij het ruime publiek is verhoogd.
LETSen is voor iedereen toegankelijk en draagt bij tot talentstimulering en inclusie van
kwetsbare groepen.
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Operationele doelstelling 1.1.
Tegen het einde van de beleidsperiode is de naambekendheid van LETS bij het ruime publiek
gestegen met minimaal 20 % ten opzichte van de nulmeting in 2020.
Indicator: Het percentage naambekendheid bij het ruime publiek t.o.v. de nulmeting
Norm: Stijging van 20% tijdens de beleidsperiode
hoofdactie 1.1.1.
LETS Vlaanderen ontwikkelt een extern communicatieplan. Het plan beschrijft persona i.f.v. een
effectief divers doelgroepenbereik en heeft aandacht voor een optimale media-aandacht.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie en educatief-communicatiemedewerker
Periode: Januari-maart, jaarlijks vanaf 2020
Resultaatsindicator: Communicatieplan
hoofdactie 1.1.2.
LETS Vlaanderen doet een nulmeting omtrent haar bekendheid bij het ruime publiek.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie en educatief-communicatiemedewerker
Periode: April 2020
Budget: Nvt
Resultaatsindicator: De nulmeting
hoofdactie 1.1.3.
LETS Vlaanderen doet een finale meting van de bekendheid bij het ruime publiek.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie en educatief-communicatiemedewerker
Periode: April 2025
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De finale meting
hoofdactie 1.1.4.
LETS Vlaanderen evalueert haar extern communicatieplan jaarlijks, optimaliseert en stuurt bij.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie en educatief-communicatiemedewerker
Periode: November jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De jaarlijkse evaluatie
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Operationele doelstelling 1.2.
Tegen het einde van de beleidsperiode heeft LV minimaal 3 maatschappelijk
thematische campagnes gerealiseerd, naar het ruime publiek

Leerfunctie

Indicator: Het aantal maatschappelijk thematische campagnes
Norm:

Maatschappelijke

Minimaal 3
-bewegingsfunctie
De campagnes bestaan uit een mix van acties op lokaal, Vlaams-Brussels niveau
met aantoonbare betrokkenheid van de LETS-groepen
De campagnes zetten aan tot publieksverruiming en zijn maatschappelijk thematisch
alternerend (sociaal, economisch, ecologisch) met aandacht voor een divers
doelgroepenbereik.
Kritische rol

hoofdactie 1.2.1.
en opportuniteiten.

-waarden

Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Werkgroep communicatie
Periode: Januari-februari 2020, 2022, 2024
Resultaatsindicator: Uitgeschreven verslag + aanwezigheid op de LETS-dagen
hoofdactie 1.2.2.
LV bepaalt de nodige methodieken om naar bereik en impact zo optimaal mogelijk resultaat te
boeken (bv. externe organisatie aantrekken voor workshop i.f.v. het gekozen thema).
Verantwoordelijke: Trekker communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie
Periode: Maart-april 2020, 2022, 2024
Budget: Zie 1.2.1
Resultaatsindicator: Verslag werkgroep
hoofdactie 1.2.3.
LV realiseert de maatschappelijk thematische campagne(s) op Vlaams-Brussels en lokaal niveau.
Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Werkgroep communicatie en educatief-communicatiemedewerker
Periode: April 2020 tot oktober 2021, april 2022 tot oktober 2023, april 2024 tot oktober 2025
Budget: Zie 1.2.1
Resultaatsindicator: De periodieke evaluaties
hoofdactie 1.2.4.
LV evalueert elke campagne en bepaalt mogelijke verbeterpunten voor de volgende campagne.
Verantwoordelijke: Trekker communicatie
Uitvoerders: Werkgroep communicatie
Periode: December 2021, 2023, 2025
Budget: Zie 1.2.1
Resultaatsindicator: De evaluaties
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Operationele doelstelling 1.3.
De deelname aan het educatief aanbod van LV vertoont een stijgende trend.

Verbindende rol

Indicator: Het jaarlijks deelnemersaantal.
Norm:
Stijgende trend.
Het educatief aanbod houdt rekening met belevingsgericht leren over de LETSmethodiek en de LETS-waarden zoals workshops, spel,
Het educatief aanbod houdt rekening met toegankelijke leermethodieken.
Het educatief aanbod is inclusief met focus op laagdrempeligheid, diversiteit en
interculturaliteit.

Kritische rol

Leerfunctie

hoofdactie 1.3.1.
Het educatief aanbod wordt geëvalueerd met focus op inclusief bereik, indien nodig wordt
externe expertise aangetrokken.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Educatief-communicatiemedewerker
Periode: November 2019 december 2020
Budget: Nvt
Resultaatsindicator: Het inclusief educatief aanbod

Maatschappelijkebewegingsfunctie

hoofdactie 1.3.2.
LV ontwikkelt en implementeert het laagdrempelig vormingsaanbod
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Educatief-communicatiemedewerker + vrijwilliger(s)
Periode: Vanaf januari 2021 doorlopend
Resultaatsindicator: De evaluatie van het aanbod (zie 1.3.3)
hoofdactie 1.3.3.
Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van het vormingsaanbod.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Educatief-communicatiemedewerker + vrijwilliger(s)
Periode: November-december 2021, jaarlijks
Budget: Zie 1.3.2
Resultaatsindicator: De jaarlijkse evaluatie
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Operationele doelstelling 1.4.
Verbindende rol

Indicator: het aantal maatschappelijk bewegende prikacties rond leefbare economie
Norm:
Minimaal 2
Kortstondige, positiefgerichte maatschappelijke acties
Deelname van lokale LETS groepen
Aantoonbare (boven)lokale media-aandacht

Kritische rol

Leerfunctie

Hoofdactie 1.4.1.
LV bepaalt de gepaste methodiek om positiefgerichte impact te hebben op het kritisch
denken over maatschappelijke verandering op sociaal, economisch, ecologisch
gebied.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Werkgroep maatschappelijke beweging
Periode: April-juni voorbereiding 2021, 2023, 2025

Maatschappelijkebewegingsfunctie

Resultaatsindicator: De uitgeschreven methodiek
hoofdactie 1.4.2.
LV zorgt ervoor dat de acties worden uitgevoerd en zet daartoe de nodige stappen.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Werkgroep maatschappelijke beweging + LETS-groepen
Periode: 2022 en 2024
Budget: Zie 1.4.1
Resultaatsindicator: De evaluatie zie 1.4.3
hoofdactie 1.4.3.
LV evalueert de acties en stuurt deze bij.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Werkgroep maatschappelijke beweging
Periode: November-december 2022 en 2024
Budget: Zie 1.4.1
Resultaatsindicator: De periodieke evaluatie van de positieve prikacties
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ii. Beleidsuitdaging 2
(Waarden/ attitude)
Sterktes (S) 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 33
Zwaktes (W) 14, 15, 29
Kansen (O) 2, 3, 6, 8, 11, 14,21, 28, 42, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 65, 68
Bedreigingen (T) 1, 2, 4, 6
LETS is een waardengedreven organisatie op het economisch, sociaal en ecologisch snijpunt. De
gegevensverzameling toont aan dat LETS probeert te werken volgens haar waarden, maar onvoldoende
haar acties en resultaten hierover communiceert naar de (on)bereikte doelgroep. De contextanalyse
toont kansen om vanuit haar waarden bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke noden:
- maatschappelijke tendens op gebied van individualisering en vrijwilligerswerk
- zelf meer aansturen op maatschap
van
functies en dienstverlening naar de burger.

2.1. Acties en inspanningen die waardengedreven zijn extern en intern communiceren.
2.2. Uitwerken hoe LETS meer maatschappelijke relevantie kan ontsluiten.
2.3. Vanuit de waarden van LETS experimenteren met een waarderingssysteem voor vrijwilligers en de
opgedane kennis ontsluiten.
2.4. Lokale besturen (cultuur, inburgering, burgerlijke stand, informeren over de mogelijkheden van
LETS en hen opnemen in de LETS-community
strategische doelstelling 2
LETSen is een vorm van gewaardeerd vrijwilligerswerk dat anticipeert op de nood aan meer
informele en sociale zorg van mensen voor elkaar.
Kadering van de doelstelling:
De missie van LV zegt
praktisch toe bijdragen. Met OD 2.1. wil LETS Vlaanderen vanuit haar eigen context formeel
onderzoeken hoe wij via waardering van vrijwilligers kunnen inspelen op de maatschappelijke tendens
van individualisering en de bijhorende effecten hiervan op het vrijwilligerswerk. Via OD 2.2. wil LV
onderzoeken hoe de LETS methodiek op lokaal vlak kan bijdragen tot vermaatschappelijking van
publieke taken. Een tendens die we ook detecteerden in de contextanalyse en waarvan wij overtuigd
zijn dat de LETS methodiek een meerwaarde kan bieden. Door een goede opvolging en ontsluiting van
deze experimenten zal de maatschappelijke impact van de LETS methodiek vergroten.

Indicator: graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen
Norm: 100%
Impactindicatoren:
De waarderingsmogelijkheden voor organisaties met een vrijwilligerswerking zijn uitgebreid.
Burgers nemen zelf maatschappelijke functies op die niet (langer) gedragen worden door de
(lokale) overheid.
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Operationele doelstelling 2.1.
Tegen eind 2022 beschikt LV over een analyseverslag over een intern experiment
gericht naar waardering van vrijwilligers.

Laboratoriumrol

Indicator: Het rapport
Norm: Nvt
hoofdactie 2.1.1.

Leerfunctie

LV bepaalt de criteria en randvoorwaarden van het experiment, incl. een uitgebreide
evaluatie van de positie van letsen binnen het vrijwilligerswerk.
Verantwoordelijke: Dagelijks bestuur
Uitvoerders: Team
Periode: Augustus-september 2020
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De criteria en randvoorwaarden zijn bepaald

Maatschappelijkebewegingsfunctie

hoofdactie 2.1.2.
LV voert het intern experiment uit en documenteert het continu.
Verantwoordelijke: Dagelijks bestuur
Uitvoerders: Team + LETS-groepen
Periode: Begin 2021 tot eind 2022
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Evaluatie zie 2.1.3
hoofdactie 2.1.3.
LV doet een periodieke evaluatie van het experiment.
Verantwoordelijke: Dagelijks bestuur
Uitvoerders: Team
Periode: November-december 2021 en 2022
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De periodieke evaluatie van het project
hoofdactie 2.1.4.
LV ontsluit de bevindingen van het experiment naar interne en externe stakeholders en andere
(sociaal-culturele) (vrijwilligers)organisaties.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team
Periode: Vanaf december 2023 doorlopend
Resultaatsindicator: Beschrijving van de methodieken ter ontsluiting van de resultaten van het project
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Operationele doelstelling 2.2.
Tegen eind 2025 zet LV een pilootproject op rond de meerwaarde van LETSen bij het

Laboratoriumrol

invullen van maatschappelijke noden.
Indicator: Evaluatieverslag van het pilootproject.
Norm:
Bij het pilootproject worden minimaal 2 lokale LETS-groepen betrokken
Aan de projectstuurgroep nemen minimaal 2 gemeentelijke partners en 1
bovenlokale partner (VVSG) deel.

Leerfunctie

hoofdactie 2.2.1.
LV installeert een projectstuurgroep met aandacht voor co-creatieve input vanuit de
betrokken gemeentes, de betrokken LETS-groepen en LV.

Maatschappelijkebewegingsfunctie

Verantwoordelijke: Werkgroep maatschappelijke beweging
Uitvoerders: Team, werkgroep maatschappelijke beweging en partners zie norm 2.2
Periode: Maart-juni 2023
Budget: 5.000
Resultaatsindicator: Samenstelling van de projectstuurgroep
hoofdactie 2.2.2.
De projectstuurgroep zorgt ervoor dat het project wordt uitgevoerd en levert een analyseverslag
aan.
Verantwoordelijke: Trekker projectstuurgroep
Uitvoerders: Projectstuurgroep
Periode: Juni 2023 tot eind 2025
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Het analyseverslag
hoofdactie 2.2.3.
LV ontsluit de bevindingen uit het analyseverslag naar alle relevante stakeholders.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team
Periode: Vanaf eind 2025 doorlopend
Budget: Verrekend in budget 2.2.1
Resultaatsindicator: Beschrijving van de methodieken ter ontsluiting van de resultaten van het project
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iii. Beleidsuitdaging 3
(Samenwerking/ publieksbereik)
Sterktes (S) 11, 12, 13, 14, 15, 16
Zwaktes (W) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 26, 28, 10, 11, 12, 13, 23
Kansen (O) 2, 3,9,10,12,13,14,17, 18, 25,26, 28, 32, 36, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 67,
68, 70, 72, 73
Bedreigingen (T) 1,2,3, 5,7
Tijdens de huidige beleidsperiode heeft LV haar aantal LETS-groepen weten te vergroten. Uit de
gegevensanalyse blijkt echter dat LV een strategie moet ontwikkelen om het publieksbereik te
verruimen. Binnen de superdiverse samenleving moet er zeker focus zijn op (super)diversiteit
en interculturaliteit. LV werkt reeds samen met verschillende partners. Er ligt wel nog ruimte tot
verbetering in het uitwerken van samenwerkingsverbanden. LV moet meer vertrekken vanuit de eigen
missie en visie en van hieruit strategische samenwerkingsverbanden opzetten om haar doelstellingen
makkelijker te realiseren en de impact te vergroten.

3.1 Een visie uitschrijven op diversiteit en interculturaliteit.
3.2 Strategie ontwikkelen over verruimen van het publieksbereik en de communicatie daarop
aanpassen.
3.3 Focussen op netwerkontwikkeling van LETS-groepen met andere (socio-culturele,
waardengedreven) organisaties.
3.4 Visie uitwerken op extern, strategisch samenwerken.
3.5 Criteria to samenwerking uitschrijven om de win/win van samenwerking voor LETS te verdedigen.
strategische doelstelling 3
Onze strategische samenwerkingsverbanden weerspiegelen een inclusieve samenleving en dragen
bij aan de verveelvoudiging van ons draagvlak.
Kadering van de doelstelling:
en stakeholdersbevraging maakten zichtbaar dat bepaalde doelgroepen buiten bereik blijven. Ook
de visitatiecommissie maakte ons hierop attent. De oplossing ligt in het aangaan van strategische
samenwerking met organisaties die ons doelgroepenbereik én onze impact kunnen vergroten. We
verwijzen naar onze visie op strategisch samenwerken.
Indicator: graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen
Norm: 100%
Impactindicatoren:
De LETS-methodiek draagt bij tot de (her)integratie van kansengroepen en kwetsbare groepen.
Door samenwerking en netwerking worden de LETS-methodiek en LETS-waarden bekend én
toegepast binnen de ruime maatschappij.
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Operationele doelstelling 3.1.
Tegen het einde van de beleidsperiode beschikt LV over minimaal 3 structurele
samenwerkingsverbanden.

Verbindende rol

Indicator: Aantal structurele samenwerkingsverbanden
Norm:

Leerfunctie

Minimaal 3
De samenwerkingsverbanden hebben specifieke aandacht voor bereik van kansengroepen
(zoals bepaald in het decreet van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 2017) en/of
kwetsbare doelgroepen
MaatschappelijkeToelichting:
Structurele partners zijn partners waarmee LETS Vlaanderen wil samenwerken op
bewegingsfunctie
armoede, Con Tempo kwetsbare groepen). Het zijn klankbordpartners waarmee de basiswaarden op
sociaal, economisch en ecologisch vlak gegarandeerd en afgetoetst kunnen worden. Ze werken bijv.
rond mensen in armoede, mensen met een migratie-achtergrond, kwetsbare mensen. Bij de
strategische samenwerking met de structurele partners wordt gestreefd naar inclusiviteit en
continuïteit.
hoofdactie 3.1.1.
LV brengt mogelijke samenwerkingspartners op ecologisch, economisch en sociaal gebied in kaart en
contacteert hen.
Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Coördinator
Periode: Eind 2019
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De potentiële strategische samenwerkingsverbanden
hoofdactie 3.1.2.
LV ondertekent minimaal 3 samenwerkingsprotocollen.
Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Coördinator en de partners in kwestie
Periode: 2020 en daarna doorlopend
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De ondertekende samenwerkingsprotocollen
hoofdactie 3.1.3.
De samenwerkingen leiden tot concrete acties en resultaten tijdens de beleidsperiode.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team en partners en LETS-groepen
Periode: 2021 en doorlopend
Resultaatsindicator: Evaluatie zie 3.1.4
hoofdactie 3.1.4.
De samenwerkingen worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team ism partners
Periode: November-december 2021 jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de brutto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Evaluatie van de samenwerkingsverbanden
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Operationele doelstelling 3.2.
Per thema (zie OD 1.2) ontwikkelt LV minimaal 3 samenwerkingsverbanden.

Verbindende rol

Indicator: Het aantal thematische samenwerkingsverbanden
Norm:

Kritische rol

Minimaal 3 samenwerkingsverbanden
De samenwerkingsverbanden ondersteunen de verdieping van de thematische werking
Toelichting:
Thematische partners zijn partners waarmee LETS Vlaanderen samenwerkt rond een
Leerfunctie
bepaald thema (bijv. klimaatverandering, BBL, Natuurpunt). Samen met haar thematische
partners werkt LETS Vlaanderen specifiek op een (jaar)thema waarmee ze in het kader van haar
(jaarlijkse) campagne(s) samenwerkingsverbanden aangaat. Thematische partners kunnen
structurele partners worden.
hoofdactie 3.2.1.
De mogelijke thematische samenwerkingsverbanden worden bepaald
(zie Hoofdactie 1.2.1)

Maatschappelijkebewegingsfunctie

Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Werkgroep communicatie
Periode: Januari-februari 2020, 2022, 2024
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Uitgeschreven verslag + aanwezigheid op de LETS-dagen
hoofdactie 3.2.2.
LV beschikt over de getekende samenwerkingsprotocollen.
Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Coördinator
Periode: Maart-april 2020, 2022, 2024
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De getekende samenwerkingsprotocollen
hoofdactie 3.2.3.
De thematische samenwerkingen worden uitgevoerd.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team, LETS-groepen en partners
Periode: Vanaf mei 2020 tot eind 2021, en mei 2022 tot eind 2023, en mei 2024 tot eind 2025
Resultaatsindicator: De evaluaties
hoofdactie 3.2.4.
De thematische samenwerkingen worden geëvalueerd op het einde van elke themaperiode.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team + partners
Periode: November-december 2021, 2023, 2025
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Periodieke evaluatie van de thematische samenwerking
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operationele doelstelling 3.3.
Tegen 2022 heeft LV minimaal 3 operationele samenwerkingsverbanden met
netwerkpartners.

Verbindende rol

Indicator: Het aantal ondertekende samenwerkingsprotocollen met netwerkpartners
Norm:
Minimaal 3
Kritische rol
Netwerkpartners zoals gedefinieerd in de visie op strategisch samenwerken
Deze samenwerkingen vergroten de netwerkmogelijkheden voor de lokale LETS-groepen
Toelichting:
Leerfunctie
LETS Vlaanderen wil ook samenwerken met netwerkpartners (bijv. 11.11.11.). Deze
samenwerkingsverbanden situeren zich op het vlak van lidmaatschap. LETS Vlaanderen wil in deze
beleidsperiode samenwerkingsverbanden aangaan met netwerkpartners in het kader van de
bredere bekendmaking van LETS en dit via een wederzijdse win-win.
hoofdactie 3.3.1.:

Maatschappelijkebewegingsfunctie

LV bepaalt de mogelijke netwerkpartners met het oog op impact en lokale netwerkmogelijkheden.
Verantwoordelijke: Raad van Bestuur
Uitvoerders: Coördinator
Periode: Maart-mei 2021
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De lijst van de potentiële partners
hoofdactie 3.3.2.
LV sluit aan bij de netwerkpartners en faciliteert lokale netwerkmogelijkheden voor de LETS
groepen.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team + LETS-groepen
Periode: Vanaf juni 2021 doorlopend
Resultaatsindicator: Het aantal participerende LETS-groepen in de samenwerkingen met de
netwerkpartners
hoofdactie 3.3.3.
Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van de netwerkpartnerschappen.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team + partners
Periode: November-december 2022 jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: De jaarlijkse evaluatie
iv. Beleidsuitdaging 4
(Zakelijk)
Sterktes (S) 10, 3, 12, 13, 16, 23
Zwaktes (W) 3, 4,13
Kansen (O) 1, 5,6,22, 23, 24,
Bedreigingen (T) 1, 3, 6

LV heeft sterk ingezet op een goede communicatie met haar lokale groepen. De gegevensverzameling
toont echter aan dat er te weinig gemeten en geregistreerd wordt, wat moeilijkheden oplevert om
goed te rapporteren en effectief te communiceren. De ontwikkeling van LETS-C moet geconcretiseerd
worden. Daarnaast moet de kwaliteitszorg binnen de organisatie naar een hoger niveau gebracht
worden en zijn weerslag vinden in de verschillende beleidsdomeinen.
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strategische doelstelling 4
LETS Vlaanderen voert een transparant zakelijk beleid dat de waarden van de organisatie reflecteert.
Kadering van de doelstelling:
Naar aanleiding van de zelfevaluatie van LV met de Humanoscoop en de aanbevelingen/
verbetersuggesties van de visitatiecommissie werden interne verbeterprojecten gedetecteerd die
moeten gerealiseerd worden. Als we onze missie willen verwezenlijken en impact willen genereren,
start dit immers vanuit een solide, zakelijke basis.
Indicator: graad van verwezenlijking van de operationele doelstellingen
Norm: 100%
Impactindicator:
LV is een duidelijk gepositioneerde, professionele, lerende organisatie binnen het socio-cultureel
volwassenenwerk.

Operationele doelstelling 4.1.
Tegen het einde van de beleidsperiode is het intern communicatieplan volledig toegepast in de
werking van LV.
Indicator: Het uitgeschreven intern communicatieplan
Norm: N.v.t.
hoofdactie 4.1.1.

Verbindende rol

LV schrijft het intern communicatieplan uit.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep communicatie
Uitvoerders: Educatief-communicatiemedewerker
Periode: Januari-maart 2021
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Intern communicatieplan
hoofdactie 4.1.2.

Kritische rol

Laboratorium

Het intern communicatieplan wordt toegepast.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: LETS Vlaanderen
Periode: Vanaf mei 2021 doorlopend
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Evaluaties zie 4.1.3
hoofdactie 4.1.3.

Leerfunctie

Maatschappelijkebewegingsfunctie

Het intern communicatieplan wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: LETS Vlaanderen
Periode: November-december 2021 jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Jaarlijkse evaluatie
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Operationele doelstelling 4.2.
Tegen 2024 is de visie op goed bestuur geïmplementeerd in de werking van LV.
Indicator: het aantal gerealiseerde verbeterprojecten op het domein Goed Bestuur
hoofdactie 4.2.1.
LV implementeert de visie op goed bestuur via een ontwikkeld actieplan.
Verantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur
Uitvoerders: Raad van Bestuur en Coördinator
Periode: Vanaf 2020 doorlopend
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Evaluatie
hoofdactie 4.2.2.
LV evalueert het actieplan rond goed bestuur en stuurt bij
Verantwoordelijke: Voorzitter Raad van Bestuur
Uitvoerders: Raad van Bestuur en Coördinator
Periode: November-december 2020 jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Evaluaties

Operationele doelstelling 4.3.
Vanaf 2021 is het kwaliteitssysteem op maat van LV toegepast in de werking.
Indicator: De graad van toepassing van het kwaliteitssysteem
Norm: 100%
hoofdactie 4.3.1.
LV ontwikkelt een kwaliteitssysteem gebaseerd op de zelfevaluatie Humanoscoop, Juran en het wiel
van Deming.
Verantwoordelijke: Dagelijks Bestuur
Uitvoerders: Coördinator + externe partner
Periode: 2019
Budget: Nvt
Resultaatsindicator: Het kwaliteitssysteem op maat
hoofdactie 4.3.2.
De onderdelen van het kwaliteitssysteem worden via vorming aan medewerkers en bestuurders
toegelicht met het oog op de verdere ontwikkeling van een kwaliteitscultuur binnen LV.
Verantwoordelijke: Coördinator
Uitvoerders: Team
Periode: 2020
Budget: Nvt
Resultaatsindicator: Deelnemerslijst aan de verschillende vormingen
hoofdactie 4.3.3.
Jaarlijkse evaluatie en bijsturing van het kwaliteitssysteem.
Verantwoordelijke: Coördinator Uitvoerders: Team
Periode: November-december vanaf 2021 jaarlijks
Budget: wordt gecoverd door de bruto totale personeelskost
Resultaatsindicator: Verslag van de jaarlijkse evlauatie van het kwaliteitssysteem
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Operationele doelstelling 4.4.
Vanaf 2021 zijn alle LETS-groepen in de mogelijkheid om aan te sluiten bij het LETS-C platform en de
talentendatabank.
Indicator: De graad van registratie van de LETS-groepen in het LETS-C platform en de talentendatabank.
Norm: 100%
hoofdactie 4.4.1.
LV activeert de groepen tot registratie in LETS-C en de talentendatabank.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep IT
Uitvoerders: Werkgroep IT
Periode: Juni 2019 tot eind 2020
Budget: Nvt
Resultaatsindicator: Het aantal geregistreerde LETS-groepen
hoofdactie 4.4.2.
LV doet een jaarlijkse meting van de graad van registratie.
Verantwoordelijke: Trekker werkgroep IT
Uitvoerders: Werkgroep IT
Periode: November-december 2021 jaarlijks
Resultaatsindicator: Het aantal geregistreerde LETS-groepen

5

VRIJWILLIGERSBELEID

LETS Vlaanderen is zijn vrijwilligers. Ze zijn van onschatbare waarde. Hun inzet is onontbeerlijk, samen
met de professionele medewerkers zetten zij zich in om onze missie te volbrengen en de doelstellingen
te behalen.
Met een uitgewerkt vrijwilligersbeleid wil LETS Vlaanderen zijn vrijwilligers de plaats geven
die zij verdienen. Een rollen- en takenkader en een degelijk ondersteuningsbeleid zijn daartoe
de instrumenten. Om hen te blijven motiveren, zetten we ook in op betrokkenheid, inspraak en
participatie van vrijwilligers in onze organisatie. Een expliciet beleid maakt permanent evalueren en
optimaliseren van de vrijwillige inzet mogelijk.
Onze missie vormt het uitgangspunt voor het vrijwilligersbeleid. Onze vrijwilligers kennen
en onderschrijven de missie en dragen ze uit. Samen zetten we ons in om de vooropgestelde
doelstellingen efficiënter en effectiever te realiseren. We geven mensen de kans om gelijkgestemden
te ontmoeten en hun talenten te ontplooien.

A. Rollen en taken
Vrijwilligerswerk binnen LETS Vlaanderen maakt integraal deel uit van de realisatie van de twee
functies die we opnemen: de maatschappelijke bewegingsfunctie en de leerfunctie. Bovendien past
het binnen onze verbindende rol. We bieden onze vrijwilligers een kader waarbinnen ze hun krachten
en talenten kunnen ontplooien. Dat kan bijvoorbeeld via contact met gelijkgestemden, door zich in
te zetten voor een gedeeld doel of door mee te werken aan een activiteit. Met het vrijwilligerswerk
nemen we ook een laboratoriumrol op. Daarbinnen willen we bekijken hoe het bestaande LETSwaarderingssysteem (LETS-eenheid gebaseerd op tijd, 1 uur = 1 uur) gevaloriseerd kan worden
voor lokale overheden. De outcome van het experiment willen we uitdiepen en mogelijk
overdragen naar andere sociaal-culturele volwassenenorganisaties.
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Bestuursvrijwilligers: maken deel uit van het Dagelijks Bestuur, de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering. Het zijn vaste vrijwilligers die collegiaal het strategisch beleid uittekenen. Hun functie is
afgestemd op hun persoonlijke competenties. Zij sturen de professionele medewerkers aan, geven
Werkgroepvrijwilligers: maken deel uit van werkgroepen, opgericht in functie van bepaalde
doelstellingen (bijv. communicatie, IT). Deze vrijwilligers zetten hun persoonlijke talenten in en worden
bijgestaan door de professionele medewerkers. Een werkgroep is tijdelijk, werkgroepvrijwilligers zijn
dat ook. Zij geven inhoudelijke input en vormen een klankbord vanuit de dagelijkse LETS-realiteit.
Activiteitenvrijwilligers: werken mee aan landelijke LETS Vlaanderen-events zoals de Debatdag, het
LETS Vlaanderen-feest, de LETS-dag naar het ruime publiek. Het zijn tijdelijke of ad-hoc vrijwilligers.
Zij werken samen met de professionele medewerkers om de events praktisch te organiseren:
infrastructuur, catering, enz. Voor sommige onderdelen, bijvoorbeeld ervaringsuitwisseling, geven zij
ook inhoudelijke ondersteuning.
Kernvrijwilligers binnen de LETS-groepen: zijn de trekkers van de LETS-groepen. Zij zijn vaste
vrijwilligers en vormen het aanspreekpunt binnen een specifieke LETS-groep. Zij helpen mee de missie
van LETS Vlaanderen uit te dragen en de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Zij ondersteunen
de activiteiten naar het ruime publiek, bijv. lokaal verspreiden van affiches en flyers, lokale
die tijdelijk
LV-werkgroepen kunnen vervoegen en LV-activiteiten kunnen ondersteunen.

B. Ondersteuningsbeleid en betrokkenheid
Binnenhalen: werven, selecteren
De werving en selectie gebeurt afhankelijk van de soort van vrijwilliger. Bestuursvrijwilligers worden
aangetrokken via een sollicitatieprocedure (bv. bestuurslid communicatie, IT). De werving van
werkgroepvrijwilligers en activiteitenvrijwilligers gebeurt door middel van een oproep via mail aan de
kernleden, via de LV-nieuwsbrief, via Facebook, persoonlijk door de professionele medewerkers, of
naar aanleiding van de Algemene Vergadering. Bij de voorstelling van het jaaractieplan wordt gevraagd
wie wil meewerken aan (een) vooraf bepaalde actie(s). De oproep kan verspreid worden naar LETSleden in hun resp. LETS-groep.
Het wervingsdoel wordt vastgesteld: bestuur, werkgroep of landelijk LV-event. Afhankelijk van het
doel wordt een profiel- en taakomschrijving opgemaakt of een goede match gezocht. Hierin spelen
kennis, ervaring en vaardigheden een rol. De meeste vrijwilligers worden gezocht bij de LETS-leden
of binnen hun netwerk, en aangesproken op basis van hun talenten. Om niet alleen binnen het eigen
ledenbestand te rekruteren, wordt voor bestuursvrijwilligers een vacature geplaatst op 11.be of Socius.
Wanneer een vrijwilliger zich spontaan of via een werving aanmeldt, vinden een kennismakingsgesprek
en selectie plaats. Indien mogelijk ontvangt de vrijwilliger vooraf schriftelijke informatie over de
organisatie en over vrijwilligerswerk binnen LETS Vlaanderen, bijv. bestuurslid-communicatiespecialist.
In dit geval gebeurt het selectiegesprek met de voorzitter en de coördinator. Bij werkgroep- en
activiteitenvrijwilligers gebeurt het intakegesprek met de coördinator.
Begeleiden: onthaal, feedback
Vrijwilligers krijgen bij aanvang de functionele en inhoudelijke informatie die nodig is om hun taken
te kunnen vervullen. De professionele medewerkers informeren hen over de werking. De coördinator
is het vaste aanspreekpunt voor de bestuursvrijwilligers en de werkgroepvrijwilligers. Voor de
activiteitenvrijwilligers is dit doorgaans de educatief-communicatiemedewerker. Vrijwilligers hebben
toegang tot de communicatie die LETS Vlaanderen rondstuurt via nieuwsbrief, sociale media, website
of mail.
De begeleiding wordt taakgericht opgevat en spitst zich toe op het vergroten van de deskundigheid van
de vrijwilligers. Afhankelijk van het onderwerp kan deze
(bv. LV-beleidsplan voor
bestuursvrijwilligers) of in groepsverband (bv. communicatie) georganiseerd worden.
Onder
wordt de taakgerichte en persoonsgerichte begeleiding van vrijwilligers verstaan.
Deze moet de kennis, vaardigheden of motivatie van de vrijwilliger vergroten. Hierdoor wordt de
kwaliteit van het werk van de vrijwilliger verhoogd en daarmee de kwaliteit van de activiteiten
verbeterd. Vrijwilligers krijgen feedback: wat is er goed gegaan, wat kan er nog beter.
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Belonen: waarderen, vergoeden
LETS Vlaanderen heeft een experiment opgezet met LETS-eenheden: een vrijwilligersbeleid in
LETS-uren. Hierbij worden vrijwilligers die zich actief inzetten voor de groei van de LETS-beweging
gewaardeerd in LETS-uren, meteen een bevestiging van onze eigen unieke identiteit.
Technische uitwerking: LETS Vlaanderen heeft via lidmaatschap een account waarlangs LETS-eenheden
aan de vrijwilligers kunnen overgeschreven worden, als zij een vooraf afgesproken taak hebben
Tot op heden volgde LV de afspraken van de
resp. LETS-groep. Voor het LETS Vlaanderen-feest kunnen aanwezigen kiezen om hun deelname te
waarderen met LETS-eenheden, in plaats van het inschrijvingsgeld te betalen in
en helpende handen worden gewaardeerd volgens de afspraak 1u hulp = 1u LETS. Met dit experiment
wil LETS Vlaanderen een waarderingsvorm onderzoeken die een meerwaarde kan zijn voor het ruime
vrijwilligersveld in Vlaanderen.
LETS Vlaanderen vergoedt verplaatsingskosten van de vrijwilligers via een onkostenformulier.
Behouden en betrekken: inspelen op motivatie, inspraak
De taken die vrijwilligers opnemen binnen LETS Vlaanderen variëren van pure ondersteunende
taken, naar meer omschreven vaste taken tot bestuurlijke taken. Alle vrijwilligerstaken hebben een
bepaalde mate van zelfstandigheid bij het plannen en uitvoeren. Soms is die beperkt, soms is die
ruim. De autonomie hangt af van de mate waarin een vrijwilliger al dan niet een coördinerende of
organiserende taak opneemt.
Een andere onderverdeling met veel tussenvormen is deze tussen denken en doen. Het organiseren
van de potluck, het gidsen van een wandeling, het faciliteren van een ervaringsuitwisseling. Dat
is doen. Aan de andere kant zijn er ook vrijwillige medewerkers die deelnemen aan werkgroepen,
focusgroepen, enz. Zij zetten zich in door mee te denken over de beste weg voor een actie of project.
Hier speelt de talent-benadering binnen LETS Vlaanderen een belangrijke rol, door talenten van
mensen aan te spreken, spelen we in op motivatie en mogelijkheid tot onderbouwde inspraak.
LETS Vlaanderen betrekt haar vrijwilligers bij haar beleid op pragmatische wijze en inhoudelijk. Een
concreet voorbeeld zijn de provinciale regiotafels in het kader van het beleidsplanningsproces. Via de
betrokkenheid, participatie en inspraak van de vrijwilligers stippelen we een effectiever beleid uit dat
gedragen is, dat legitiem is, en inhoudelijk sterker door meer en betere argumenten. In het kader van
de Algemene Vergadering gebeurt dit nog structureler. Ten behoeve van de inhoudelijke invulling van
de jaarlijkse Debatdag organiseren we een SurveyMonkey-inspraakbevraging van onze kernvrijwilligers.
Beëindigen: vrijwillig of gedwongen vertrek
De samenwerking tussen LETS Vlaanderen en een vrijwilliger kan om diverse redenen beëindigd
worden, zowel door LETS Vlaanderen als door de vrijwilliger. Wanneer het initiatief bij LETS Vlaanderen
ligt, wordt een ontslag uitvoerig beargumenteerd en gedocumenteerd. Wanneer de vrijwilliger het
initiatief neemt om de samenwerking te verbreken peilt LETS Vlaanderen naar de beweegreden.
De coördinator neemt het initiatief tot een exitgesprek en bereidt dit gesprek voor. Dezelfde
zorgvuldigheid die is aangewend bij het aantrekken van een vrijwilliger wordt ook bij het vertrek in
acht genomen.

C. Inspraak en participatie
LETS Vlaanderen wil mensen verbinden en in beweging brengen rond een nieuwe soort van economie.
Door samen te letsen ontplooien mensen hun eigen krachten en talenten. LETS Vlaanderen vertrekt
vanuit de waarden gelijkwaardigheid, vertrouwen en duurzaamheid. LETS Vlaanderen streeft naar een
samenleving waar sociaal engagement en waardering primeren op winstbejag en geld verzamelen.
Vrijwilligerswerk is hier een krachtige uiting van.
Door de samenwerking met vrijwilligers krijgen wij permanent feedback op het functioneren van
de organisatie. Vrijwilligers geven aan of we al dan niet goed zitten. Enkel met hun steun kan LETS
Vlaanderen haar doelstellingen realiseren. We kunnen ook meer werk verzetten, dan enkel met de
professionele medewerkers mogelijk zou zijn.
De vrijwillige medewerkers hebben in grote mate inspraak over hun taken. Zij bepalen wat zij
opnemen en hoe het wordt uitgevoerd, mits onderschrijving van de missie. Inspraak gebeurt via
informele gesprekken tussendoor of via meer formele kanalen zoals provinciale regiotafels, RvB en
AV of werkgroepvergaderingen. Via een oproep worden vrijwilligers op de hoogte gebracht van de
geplande jaaracties. Via de werkgroepen verwerven de vrijwilligers inspraak en worden ze betrokken
bij het beleid. Zij kunnen rekenen op de steun van de professionele medewerkers. Via werkgroepen
verwerven de vrijwilligers eigenaarschap m.b.t. de geplande uit te werken acties.
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Deel 2 Zakelijk luik
AFSTEMMING TUSSEN INHOUDELJK EN
ZAKELIJK LUIK

6

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk en de betere literatuur over beleidsplanning
benadrukken de sterke en noodzakelijke band tussen het inhoudelijke en het zakelijke deel van een
beleidsplan. LETS Vlaanderen maakt de verbinding tussen beide door introductie en gebruik van een
tool:
De tijdslijn is het belangrijkste instrument om deze koppeling te maken en dient later als vertaling
van het beleidsplan naar een werkinstrument voor het bestuur en de organisatie. In de tijdslijn
worden mensen en financiën gepland voor deze beleidsperiode. Omdat een beleidsperiode wordt
voorbereid, start de tijdslijn vanaf 2019. Budgetten voor hoofdacties gepland in 2019-2020, zijn
uiteraard niet meegenomen in de berekening van de 5 jaren begroting voor het beleidsplan 20212025.
Gebaseerd op de toegekende verantwoordelijken en uitvoerders bij elke hoofdactie maakten we een

SD1
SD2
SD3
SD4
TOTAAL

Verantwoordelijke

Uitvoerder

0,1
0,1
0,1
0,1
0,4

0,7
0,4
0,3
0,2
1,6

Onderaan de tijdslijn staan de kosten geëxpliciteerd:
Jaarlijkse bruto personeelskost (zie cel
D84 tijdslijn)
Gemiddelde jaarkost van de sociaalculturele werking (zie cel D87)
Gemiddelde jaarlijkse vaste kost
De totalen werden per kostensoort toegewezen aan de boekhoudkundige posten in het sjabloon
naar de 5 jaren begroting. Dit vormt de basis voor het geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel
meerjarenbeleid.
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7

GEINTEGREERD KWALITEITS- EN
FINANCIEEL MEERJARENBELEID

A. Kwaliteitszorg als instrument om een professioneel beleid te voeren
Om het beleidsplanningsproces in goede banen te leiden en op een professionele en correcte manier
aan te pakken, deden we beroep op HUMANO25. Deze organisatie is zeer ervaren in kwaliteitszorg
binnen de social-profit en maakte onze stuurgroep - bestaande uit vier leden van de Raad van
Bestuur en de coördinator - wegwijs in de principes en mogelijkheden van kwaliteitszorg. Eén van
de bijeenkomsten werd volledig aan het belang van IKZ in een organisatie gewijd. We begrijpen dat
Integrale Kwaliteitszorg een bril is waardoor elke vrijwillige en professionele medewerker dient te
kijken, een voortdurend aandachtperspectief om een goede output te kunnen realiseren.
Op 11 juni 2019 concentreerden we op een grondige zelfevaluatie van onze organisatie aan de hand
van de HUMANOSCOOP. Deze tool, gebaseerd op het EFQM-model (screening van de domeinen
beleid en bestuur, directie en leiding, medewerkers, processen, samenwerking, klantgericht aanbod,
financiën, waardering, resultaten), werd tijdens een vergadering ingevuld door een lid van de Raad van
Bestuur en de professionele medewerkers. Zo werden vogel- én kikkerperspectief in de zelfevaluatie
van de organisatie betrokken. De verbeterpunten die periodiek moeten worden opgevolgd, werden in
een verslag genoteerd. Bij realisatie ervan worden ze systematisch in de zelfevaluatie geregistreerd. Zo
ontstaat gaandeweg een track-record van onze verbeteringen.
Deze zelfevaluatie wordt het kloppend hart van ons kwaliteitssysteem op maat dat gebaseerd is op
de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) en de Total Quality Management-inzichten van Joseph Juran. Dit
kwaliteitssysteem zorgt voor een éénduidige aanpak van onze (beleids)planning, procesmanagement,
evaluaties en projectmanagement. Het systeem laat ruimte voor toekomstige addenda en vormt de
basis voor de uitwerking van een kwaliteitshandboek.
Wij begrijpen het belang van het beleidsplan in onze werking en hebben kwaliteitsgerichte keuzes
gemaakt om het als een levendig werkdocument te kunnen hanteren. We kozen bewust voor SMARTe
doelstellingen met duidelijke en correct geformuleerde indicatoren en normen, zodat we onze
processen en onze voortgangsrapportages systematisch kunnen aftoetsen.
Even bewust kozen we ervoor om het beleidsplan door te plannen tot op het niveau van de
hoofdacties. Dit levert ons bijkomende kwaliteitsvoordelen op:
1. een preciezere koppeling tussen het inhoudelijke deel en het zakelijke deel (toekenning van
budgetten en personeel).
2. uitwerking van een tijdslijn, die werd opgesteld met twee leden van de Raad van Bestuur en
de professionele medewerkers. Hierdoor kent iedereen binnen de organisatie de planning
van de doelstellingen en is er een breed draagvlak gecreëerd voor de uitvoering van het
beleidsplan.
3. toevoegen van uitvoerders en verantwoordelijken aan elke actie. De verantwoordelijken
zullen ervoor zorgen dat elke toegewezen hoofdactie verwerkt wordt in acties en op deze wijze
de realisatie van de hoofdacties superviseren.
4. de tijdslijn wordt uitgehangen op een fysieke, centrale plaats waar alle medewerkers ze te
allen tijde kunnen consulteren. Door aan te duiden welke hoofdacties reeds afgewerkt zijn, zal
de tijdslijn ook fungeren als ons meetplan.
5. een vaak terugkomende hoofdactie is het
en
Door dit reeds
daadwerkelijk in te plannen integreren we de PDCA-cirkel in onze werking.

25. https://www.humano.be/diensten
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Voor onze activiteiten en vormingen hebben we uitgewerkte evaluatieformulieren ontworpen die na
elke sessie verwerkt worden. Jaarlijks volgt één algemene evaluatie van de analyses per activiteit en
vorming. Het grote evaluatiemoment wordt ingepland in november-december van elk jaar.
De evaluatieformulieren voor de grote activiteiten zijn zowel op papier als digitaal. Na elke grote
activiteit volgt een terugkoppeling van de evaluatie op de vergadering Raad van Bestuur.
Vormingen en opleidingen worden per kalenderjaar bijgehouden en geregistreerd op Sharepoint via
een document met optekening van opleidingsverstrekker, duur van de opleiding, budget, timing, en
korte evaluatie. Opleidingsbehoeften worden bij het begin van de tewerkstelling in kaart gebracht,
maar ook op latere momenten binnen de tewerkstelling kunnen medewerkers opleidingsbehoeften
aangeven, bijvoorbeeld in het kader van de gevoerde functioneringsgesprekken.

B. LETS Vlaanderen financieel meerjarenbeleid (op basis van de meerjarenbegroting)
De organisatie werkt met subsidies en eigen inkomsten. Voor de opstelling van de meerjarenbegroting
houden we rekening met de maximaal mogelijke uitgaven en via de tijdslijn worden de uitgaven
gepland en gelinkt aan de hoofdacties die de doelstellingen moeten verwezenlijken.
Om de inkomsten en uitgaven op langere termijn in balans te houden, worden de uitgaven
voortdurend in lijn gehouden met de inkomsten, op basis van de begroting. Eventuele bijkomende
projectmiddelen worden steeds besteed aan kosten verbonden met het project.
De subsidies bedragen 85% van de middelen van de organisatie:
Subsidies
Andere middelen
Totaal

163.000,27.500,190.500,-

Indien er geen bijkomende financiering van de projecten bijkomen, zal deze verhouding quasi gelijk
blijven.
De inkomstenbronnen kunnen in de toekomst meer gedifferentieerd en vergroot worden door
projectsubsidie en/of Europese subsidiëring. Een aantal ideeën daaromtrent zijn in conceptfase.
Conform het voorzichtigheidsprincipe, werd hiermee geen rekening gehouden in de
meerjarenbegroting.
Er is binnen de financiële structuur van de organisatie voldoende liquiditeit, gezien het vooruitbetalen
van de subsidies en de opgebouwde reserves.
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven laten echter geen ruime voor investeringen in grote ontwikkelingen
met een lange afschrijvingstermijn (vb. een eigen gebouw).
De opgebouwde reserves kunnen wel gebruikt worden voor eenmalige grote uitgaven die een snel
positief effect hebben op de omvang en de kwaliteit van de werking (vb. bestendig fonds om later te
investeren).
De personeelskost bedraagt 132.500,op een percentage van 70%. In de toekomst zal deze verhouding niet drastisch veranderen (dalen),
gezien het huidige beperkt aantal personeelsleden. Indien bijkomende middelen gebruikt worden voor
bijkomende tewerkstelling, zal dit verhoudingsgewijs het percentage verhogen.
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8

TOEPASSING VAN DE PRINCIPES VAN GOED BESTUUR

LETS Vlaanderen erkent de kracht en de noodzaak van de principes van Goed Bestuur. De toepassing
ervan is nodig, om een stevige basis te leggen en een goede koers te kunnen varen met onze
organisatie, die bestaat uit een groot aantal vrijwilligers en diverse stakeholders.
We engageren ons om de 5 belangrijke basisprincipes van Goed Bestuur, zoals omschreven in de
Leidraad Corporate Governance voor de cultuursector van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement
(Universiteit Antwerpen)26 optimaal toe te passen. Uit de HUMANOSCOOP-tool detecteerden we ook
verbeterpunten op vlak van Goed Bestuur.

A.

Transparantie en verantwoording van het bestuur
i. De keten van controle en verantwoording
Onze missie en doelen vormen de grondslag van onze organisatie, ze bepalen ook mee de
transparantie en verantwoording van en in ons bestuur. Voor een schematisch weergave van
het organogram van LETS Vlaanderen verwijzen we naar het stuk
De Algemene vergadering bestaat uit 22 effectieve leden uit de LETS- groepen of andere relevante
expertisedomeinen. Ze vormt het hoogste beslissingsorgaan waaruit de leden van de Raad van Bestuur
worden gekozen. Momenteel telt de RvB 11 leden. De coördinator neemt zonder stemrecht deel aan
de vergaderingen van de RvB en geeft verslag van de werking van de organisatie en de uitvoering van
het beleidsplan.
Bij LETS Vlaanderen ziet de keten van controle en verantwoording er als volgt uit: De AV controleert de
werking van de RvB. Het Dagelijks Bestuur rapporteert aan de RvB.
Transparantie, verantwoording, een evenwichtige bestuurssamenstelling en duidelijke rol- en
bevoegdheidsverdeling kunnen enkel efficiënt zijn als ze stoelen op een solide basis. Voor LETS
Vlaanderen werden die geëxpliciteerd in haar statuten. Gezien de wijzigingen op het gebied van
vzw-wetgeving, is 2020 een momentum om de statuten te herbekijken en te actualiseren in functie van
het gewijzigde socio-culturele beleidskader.
De coördinator verschaft alle bestuursorganen, gevraagd en ongevraagd, tijdig en volledig de
informatie die nodig is voor een goede taakvervulling van de bestuursorganen. Voor de zeer dringende
zaken en de dagelijkse werking staat de coördinator in nauw overleg met het Dagelijks Bestuur, dat
bestaat uit 4 bestuursleden en de coördinator. Deze overlegmomenten worden gebruikt om een stand
van zaken over de werking te geven, samen knopen door te hakken en de bijeenkomst van de Raad van
Bestuur voor te bereiden.
LETS Vlaanderen werkt met werkgroepen. Deze worden samengesteld door (bestuurs)vrijwilligers.
Conform onze missie spreken we mensen aan op hun talenten en competenties om lid te worden van
deze werkgroepen. Via de werkgroepen geeft LETS Vlaanderen eigenaarschap aan haar vrijwilligers. De
coördinator houdt het operationeel overzicht over de werkgroepen en rapporteert over hun werking
aan de RvB.
Transparantie start met correcte informatie. De samenstelling van onze AV en RvB is gepubliceerd
op de website. Alle verslagen van de AV en de RvB zijn, na afspraak, openlijk consulteerbaar op onze
maatschappelijke zetel. Een bestuurslid is aangewezen om de wijzigingen in de samenstelling van de
Raad van Bestuur op te volgen, en ervoor te zorgen dat deze, wanneer nodig, worden gepubliceerd in
de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
Op de Debatdag en de LETS-dag toetsen we strategische beslissingen of ideeën af met LETS-groepen,
vrijwilligers en externe stakeholders. Er wordt hierover feedback gegeven door de coördinator aan de
RvB. Dit kan aanleiding geven tot een aanpassing van het lopende jaaractieplan.

26. Het gaat hier om de volgende 5 basisprincipes:
De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen ten dienste stellen van de doelstellingen en missie van de organisatie.
De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar. We respecteren het principe van checks and balances.
De bestuursorganen werken transparant en houden elkaar in voldoende mate op de hoogte van hun werking en beslissingen.
De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en missie van de organisatie en van de rol die de
bestuursorganen binnen de organisatie vervullen.
De bestuursorganen erkennen het belang van de interne en externe stakeholders. Bij de strategische beslissingen houden de bestuurs- organen
rekening met deze stakeholders
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ii. Verbeterpunten
Uit de zelfevaluatie detecteerden we concrete verbeterpunten die we in 2019 reeds initieerden. Ze
moeten de verantwoording en transparantie van ons bestuur versterken:
De uitvoering van de missie op lange termijn financieel gezond aansturen is elementair.
Daarom licht de penningmeester elk kwartaal de financiële toestand en de planning toe aan
de RvB. Op elke AV wordt het financieel luik belicht waarbij we vooral de nadruk gaan leggen
op de doelstellingen in het beleidsplan.
We laten de AV jaarlijks 2 maal samenkomen: één keer in het voorjaar en één keer in het
najaar.
Volgende verbeterpunten staan nog genoteerd om vanaf 2020 aangepakt te worden:
We willen de mogelijkheden in kaart brengen om de invulling van ons Dagelijks Bestuur meer
af te stemmen in functie van effectiviteit van onze werking.
We onderzoeken een uitbreiding van de AV. De bedoeling moet zijn dat de AV voldoende
leden heeft die geen lid zijn van de RvB. De heterogeniteit van de stemgerechtigde leden van
de AV moet onderzocht worden om conform te zijn met onze missie en visie en indien nodig
bijgestuurd worden.
Vanaf 2020 zullen de statuten jaarlijks gecheckt worden en indien nodig aangepast.
We werken een checklist uit met criteria om de oprichting en opvolging van werkgroepen te
stroomlijnen.
De RvB zal één keer per jaar stilstaan bij het eigen functioneren en werken. De resultaten van
deze zelfevaluatie zullen jaarlijks besproken worden op de AV in het najaar. De resultaten van
de zelfevaluatie zullen deel uitmaken van het moreel verslag waarin de algemene werking en
de genomen beslissingen van de AV zullen belicht worden. Het moreel verslag wordt aan de
AV voorgesteld door de secretaris.

B.

Samenstelling, rol en bevoegdheden van de bestuursorganen
i. Rol en bevoegdheden
De AV voert haar wettelijke bevoegdheden uit en bestaat uit 22 effectieve leden die vanuit de
LETS- groepen komen. Statutair is het mogelijk dat er ook effectieve leden uit andere relevante
expertisedomeinen komen. De AV is het hoogste beslissingsorgaan van LETS Vlaanderen.
Vanuit de Algemene Vergadering worden de leden van de Raad van Bestuur gekozen. Momenteel
zijn er 11 leden in de Raad van Bestuur. Al onze bestuursleden worden op democratische wijze
verkozen. De Raad van Bestuur vergadert 5 keer per jaar. In de regel neemt de coördinator deel aan de
vergaderingen van de Raad van Bestuur, zij het zonder stemrecht. De coördinator informeert de Raad
van Bestuur tijdig en op een adequate manier over de werking van de organisatie. Elke vergadering
krijgt de Raad van Bestuur een overzicht van de uitvoering van het beleidsplan.
De voorzitter van de Raad van Bestuur is het prioritair aanspreekpunt voor de leden van de Raad van
Bestuur en de coördinator. De voorzitter is verantwoordelijk voor de goede werking van de Raad van
Bestuur, een goede teamgeest en streeft naar collegialiteit bij het nemen van beslissingen.
De RvB neemt een werkgeversrol op, stelt de coördinator aan en organiseert zijn/haar/x
functioneringsgesprek. Er is, samen met de coördinator, ook altijd een afvaardiging van de RvB
betrokken bij de aanwerving van andere personeelsleden.
LETS Vlaanderen gaat bewust om met de genderverdeling binnen de RvB. We leggen onszelf evenwel
geen quotum op.
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ii. Samenstelling en expertisedomeinen
Peter Dauwe

Voorzitter en letser bij LETS Aalst-Oudenaarde met bijzondere
interesse voor de organisatie-uitbouw van LETS Vlaanderen, de LETSwaarden en de sociale aspecten van LETS.

Dirk Geysen

Secretaris en letser bij LETS Begijnendijk/ Aarschot met als focus de
begeleiding van de LETS-groepen en het algemeen beleid van LETS
Vlaanderen.

Emmanuel Steyaert

Penningmeester en letser bij LETS Aalter, actief op het vlak van
financiën, verzekeringen, regelgeving, deugdelijk bestuur en met
interesse voor nieuwe lokale sociale netwerken.

Erik Baelus

Letser bij LETS Pollekesland met aandacht voor het vrijwilligerswerk in
de LETS-community en het personeelsbeleid van LETS Vlaanderen.

Jakob De Proft

Letser bij LETS Begijnendijk/ Aarschot met als aspiratie de kracht en
meerwaarde van LETS Vlaanderen voor de verschillende bestaande en
toekomstige LETS-groepen.

Frans Thoen

Kernlid bij LETS Tielt en Molenland en ervaringsdeskundige
communicatie bij LETS Vlaanderen.

Sabien Meeremans

Fervent letser en geëngageerde voorzitter en trekker van LETS
Oostende met sympathie voor samenwerkingsverbanden en innovatie
door middel van nieuwe projecten en het uitbreiden en intensifiëren
van interlets.

Monique Verhaeghe

Letser bij LETS Leuven en LETS Diest met een voorkeur voor de
interlets, vrijwilligerswerking en onderzoek.

Filip François

Bestuurslid met interesse voor LETS, duurzaamheid, en
complementaire, lokale munten waarbij mensen zelfredzamer worden.
Initiatiefnemer 'Let's save food'.

Frans Gerbosch

Bestuurslid voor ICT en software, specialist inzake webstek en met een
sterke interesse voor public relations en promo.

Koen Sips

Letser bij LETS Mechelen met interesse voor interlets, ICT/ software,
organisatie van LETS Vlaanderen, LETS-groepen en netwerken.

Emmanuelle De Bock

Letser bij LETS Dendermonde en actief voor de verjonging van
LETS, de groei als beweging, een evenwichtig vrijwilligersbeleid en
ondersteuning van het professionele team.

Deze samenstelling getuigt van een zinvolle mix van deskundigheid op strategische beleidsgebieden
zoals financieel beleid, IT, personeelsmanagement, kennis van kansengroepen, ondernemerschap en
communicatie.
iii. Verbeterpunten
Uit de zelfevaluatie nemen we een aantal verbeterpunten mee op gebied van samenstelling, rol en
bevoegdheden van de bestuursorganen:
De RvB uitbreiden met structurele partners en externe stakeholders.
De ontwikkeling van een Huishoudelijk Reglement dat rekening houdt met minstens
de volgende bevoegdheden: delegatie van taken naar coördinator, werkgroepen en of
Dagelijks Bestuur, frequentie van vergaderingen, regels voor voordracht, coöptatie, selectie
en aftreden van bestuursleden, het tijdig aanleveren van documenten, conflicthantering
tussen de bestuurders/ voorzitter/ coördinator, absenteïsme, onkostenvergoedingen,
vertegenwoordiging. Het Huishoudelijk Reglement vermeldt ook de duur van de mandaten en
de wijze van vervanging van bestuursleden.
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De noodzakelijke functieprofielen voor bestuurders in kaart brengen en opmaken. Op basis
hiervan competentieprofielen opmaken. Er wordt een open oproep gedaan onder de leden
en externe stakeholders om hieraan te beantwoorden. We houden rekening met diversiteit en
differentiatie en wettelijke onverenigbaarheden. Belangrijke focus zijn:
Juridische kennis
Affiniteit en kennis met socio-cultureel werk
Een onthaalpakket ontwikkelen voor bestuursleden, een leidraad om doelgericht stil te staan
bij de verantwoordelijkheden, verplichtingen en verwachtingen ten opzichte van nieuwe
bestuurders.
Om bovenstaande principes vlot te kunnen opvolgen, evalueren en verantwoorden, ontwikkelden we
een checklist.

C.

Actiepunt
Financiële stavaza door
penningmeester

Wanneer?
Elk kwartaal

Check?
Jan Apr -Jun - Sept

Stavaza uitvoer beleidsplan
Zelfevaluatie RvB
AV
Check statuten en
huishoudelijk reglement nog
up to date?

Elk kwartaal
Jaarlijks
2x/ jaar
1x/jaar

Jan Apr -Jun - Sept
Sept
Mrt Nov
Sept

Betrekken van stakeholders bij strategische beslissingen
Bij de opmaak van dit beleidsplan voerden we een uitgebreide stakeholdersbevraging uit. Een aantal
elementen kwamen aan bod in het inhoudelijke luik. Hier geven we een uitgebreide inkijk in de
effectieve betrokkenheid van stakeholders en hoe we daarbij tewerk gingen.
i. Provinciale regiotafels
Om met de LETS-groepen te brainstormen en ideeën te verzamelen voor het nieuwe LETS Vlaanderen
Beleidsplan 20213-tal uren, op een avond in de week, waarop de verschillende LETS-groepen in die bepaalde provincie
werden uitgenodigd. Alle letsers, kernleden en leden, die mee de bakens wilden uitzetten voor de
LETS-beweging in de periode 2021-2025 konden deelnemen en meedenken over toekomstige doelen
en uitdagingen vanuit hun dagdagelijkse LETS-realiteit.
Aan de hand van een centrale vraagstelling, het beschrijven van een aantal trends als inspiratiebron,
van waarin veel ruimte
was voor innovatieve inbreng, creatieve ideeën, en actiegericht denken. Samen, gingen we aan de slag
met de ideeën om de LETS-beweging ook na 2020 verder te doen groeien.
De regiotafel in de provincie West-Vlaanderen ging door in Brugge op 24/09/2018, de regiotafel in
Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas op 23/10/2018, die in de provincie Antwerpen in Antwerpen-Berchem
op 22/01/2019, de regiotafel voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel in Leuven op 26/02/2019,
en de Limburgse provinciale regiotafel ging door in Hasselt op 30/03/2019.
gebruikte methodiek
Om vanuit de LETS-groepen input te krijgen voor het nieuwe beleidsplan, maakten we gebruik van een
brainstorm-methodiek, de GPS-Brainstorm-Kit van Flanders DC, District of Creativity:
www.flandersdc.be Deze brainstorm-
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centrale vraagstelling
Ter voorbereiding van de brainstorm-methodiek wordt gevraagd om een centrale vraag te formuleren
die actiegericht, ambitieus en open is, waarbij zo breed mogelijk te werk wordt gegaan, zodanig dat
er veel ideeën kunnen komen.
vraag de deelnemers niet in een specifieke richting. Op basis van de input vanuit de stuurgroep van
5/07/2018 en vanuit de jaarlijkse brainstormdag op 31/08/2018 formuleerden we als centrale vraag:
Hoe kan LETS Vlaanderen de LETS-beweging verder doen groeien in 2021-2025?
5 trends
De brainstorm-methodiek vraagt ook om 5 trends te formuleren. Deze dienen als inspiratie voor
nieuwe ideeën. Het is niet de bedoeling om kortstondige hypes te benoemen, wel om relevante
invalshoeken te vinden die aansluiten bij de centrale vraagstelling. Hierbij mag het niet te specifiek zijn.
Hoe gedetailleerder een trend, hoe minder ruimte voor echte brainstorming. Van de gekozen trends
dient er een korte, aansprekende beschrijving gemaakt om de deelnemers wat op weg te helpen.
De 5 trends waren: LETS-waarden, DNA van een LETS-groep, diversiteit, dienstverlening vanuit LETS
Vlaanderen, samenwerking.
ppt-presentatie
Er werd ook een PPT-presentatie gemaakt voor de inleiding van de sessie. Deze diende als opwarmer
om de deelnemers klaar te maken voor de brainstorm en gaf ook een overzicht over het waarom van
een nieuw beleidsplan en het proces.
overzicht deelnemers
In West-Vlaanderen waren er 11 deelnemers uit 8 LETS-groepen. In Oost-Vlaanderen waren er 6
deelnemers uit 5 LETS-groepen. In Antwerpen waren er 8 deelnemers uit 5 LETS-groepen. Op de
regiotafel voor de provincie Vlaams-Brabant en Brussel waren er 10 deelnemers uit 4 LETS-groepen.
Op de provinciale regiotafel in Limburg waren er 3 deelnemers uit LETS Limburg, 1 deelnemer uit LETS
Leuven, en 1 uit LETS Begijnendijk-Aarschot.
overzicht van de resultaten
Het overzicht van de resultaten hebben wij beschreven in het inhoudelijk luik,
wat aanpak

suggesties

Vanuit de analyse van de provinciale regiotafels West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen
en Vlaams-Brabant en Brussel werden op basis van de 5 trends, en de top-ideeën die daaruit naar
voren kwamen, een aantal stellingen opgemaakt die op de Algemene Vergadering van 16/03/2019
aan de AV-leden ter bespreking werden voorgelegd (de provinciale regiotafel Limburg ging door op
30/03/2019). De aanwezigen bespraken in kleine groepjes deze stellingen en duidden met een groene
of rode sticker aan of ze de geponeerde stelling en de omschreven bijhorende acties als prioritair
of niet-prioritair beschouwden. Zij gaven in de vorm van een korte brainstorm ook wat bijkomende
argumentatie bij hun gemaakte keuze.
De resultaten van de georganiseerde provinciale regiotafels en van de gepresenteerde stellingen
op de Algemene Vergadering werden meegenomen in de SWOT-analyse van LETS Vlaanderen in dit
beleidsplan.
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ii. Stakeholdersbevraging
bevraagde stakeholders
Op de stuurgroepvergadering nieuw beleidsplan van 12/04/2019 werd door de stuurgroepleden
een brainstormoefening gedaan om alle stakeholders op te sommen, samen met het belang dat ze
Op basis van de groepsindeling en/ of de stakeholdere
hieronder). Om te weten te komen wat zij van LETS Vlaanderen verwachten, welke resultaten zij
wensen, konden we hen best bevragen (cf. vorming Socius).
Uit het verslag brainstorm-moment op de stuurgroepvergadering van 12/04/2019:
Long list stakeholders LETS Vlaanderen: Lokale besturen; Vereniging van dorpsbelangen;
Samenlevingsopbouw; Verenigde verenigingen; Netwerk Bewust Verbruiken; Repair Cafés;
Bond Beter Leefmilieu; Fairfin/ Muntuit; Vereniging van Steden en Gemeenten; VormingPlus;
Centra Algemeen Welzijnswerk; Taxistop; Femma; Okra; Natuurpunt; VELT; Welzijnszorg;
Armoedeorganisaties; Steunpunt Welzijn; Transitie Vlaanderen; Gezinsbond; Burgerinitiatieven
Dorp van de toekomst; Subsidiërende overheid: visitatierapport; LETS-kernen en letsers:
provinciale regiotafels, algemene vergadering, debatdag.
Indeling in groepen: op basis van de samengestelde long list worden de stakeholders
ingedeeld in
andere:
Sociaal: Samenlevingsopbouw; VormingPlus; Centra Algemeen Welzijnswerk;
Femma; Okra; Welzijnszorg; Armoedeorganisaties; Steunpunt Welzijn;
Gezinsbond, gemeentelijke integratiediensten, basiseducatie
Ecologie: Netwerk Bewust Verbruiken; Repair Cafés; Bond Beter Leefmilieu;
Taxistop; Natuurpunt; VELT; Transitie Vlaanderen; Burgerinitiatieven
Economie: Fairfin/ Muntuit; Torekes/ Stad Gent
Andere: Lokale besturen/ Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG);
Verenigde verenigingen; Vereniging van dorpsbelangen; Dorp van de toekomst;
Subsidiërende overheid: visitatierapport; LETS-kernen en letsers: provinciale
regiotafels, algemene vergadering, debatdag
Per groep werd vervolgens een short list opgemaakt. Om te weten te komen wat zij van LETS
Vlaanderen verwachten, welke resultaten zij van ons wensen, gaan we hen bevragen, waarbij
we afspreken om telkens de hoofdorganisatie te bevragen en één lid, waarmee er indien
mogelijk reeds goede samenwerking is:
Sociaal: VormingPlus, Steunpunt Welzijn, Gezinsbond
Ecologie: Netwerk Bewust Verbruiken/ Repair Cafés, Bond Beter Leefmilieu,
Transitie Vlaanderen
Economie: Fairfin/ Muntuit, Torekes Stad Gent (Samenlevingsopbouw)
Andere: VVSG - Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Stad Oostende,
Verenigde Verenigingen
Deze shortlist werd ook
resultaten stakeholdersbevraging
De bevraging liep van 26/06/2019 tot 31/07/2019. Nadien hebben we nog een aantal telefoons
gedaan om de antwoorden te ontvangen. We kregen uiteindelijk de antwoorden van alle bevraagde
stakeholders (16) binnen (zie bijlagen), met VormingPlus Oostende Westhoek en VormingPlus Waas
en Dender, SOS Schulden op School (binnen Steunpunt Welzijn), De Stroom vzw (Kringwinkel Aalst) en
Ecolife erbij. Aan de bevraging hadden we in juni nog 2 stakeholders toegevoegd: het RIZIV (letsen in
ziekte en invaliditeit) en DVV (LETS-verzekering). Ook na herhaaldelijk telefonisch aandringen hebben
we van deze organisaties geen antwoorden ontvangen.
Een aantal grote lijnen in de gegeven antwoorden, werden opgenomen in het inhoudelijk luik,
De resultaten van de stakeholdersbevraging werden meegenomen in de SWOT-analyse die LETS
Vlaanderen uitvoerde in het kader van dit beleidsplan.
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9
A.

MEDEWERKERSBELEID

Visie op talent (medewerkersbeleid algemeen)

mensen h
Vlaanderen. Ze bepaalt het DNA van de organisatie naar buiten toe, maar ook intern. Ze is een
instrument om de doelstellingen te behalen én de betrokkenheid van medewerkers te verhogen. Het
medewerkersbeleid van LETS Vlaanderen krijgt inhoudelijk vorm vanuit haar visie op talent.
LETS Vlaanderen werkt aan een klimaat binnen de organisatie waarin verschillen worden gewaardeerd.
Ze maken de som van de organisatie en bepalen haar eigenheid. LETS Vlaanderen faciliteert een
inclusief medewerkersbeleid dat erop gericht is verschillen tussen mensen te waarderen en aan te
wenden om de organisatie te verrijken. Een inclusief beleid mag niet leiden tot onvoldoende aandacht
voor specifieke behoeften van (kandidaat)medewerkers. Bestaande overlegstructuren kunnen dan
worden gebruikt om het medewerkersbeleid te evalueren.
Ervaringsuitwisseling en kennisopbouw kunnen gebeuren in lerende netwerken met organisaties
binnen het sociaal-cultureel veld en andere; en via talent- en competentieontwikkeling door middel
van vorming, training en opleiding.
De coördinator, het dagelijks bestuur en de raad van bestuur staan in voor de goede uitvoering van
het medewerkersbeleid dat volgende
- en selectiebeleid; onthaalbeleid;
opleidings- en competentiebeleid; motiveren, betrekken en behouden van medewerkers;
functioneringsgesprekken; interne communicatie en overleg. Er wordt ook aandacht besteed aan
randvoorwaarden zoals de mogelijkheid tot thuiswerk en mobiliteitsondersteuning zoals carpooling.

B.

Zoeken en vinden (wervings- en selectiebeleid)
Een organisatie met een goed imago, zowel naar binnen als naar buiten, trekt gemotiveerde
kandidaten aan. LETS Vlaanderen stimuleert gelijke kansen en diversiteit, en werft aan op basis van
competenties, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap. Er is aandacht voor onzichtbare
discriminerende factoren en zorg voor gender- en cultuurneutrale vacatures.
LETS Vlaanderen blijft op de hoogte van bestaande en nieuwe wervingsmogelijkheden en -kanalen, bijvoorbeeld via de sociale media - en maakt er gebruik van. Werving gebeurt ook via VDAB, Socius,
11.be, Netwerk Bewust Verbruiken, Bond Beter Leefmilieu, de eigen LETS Vlaanderen-website en de
LETS-groepen. De mailinglijst van de Vlaamse overheid van organisaties van de kansengroepen wordt
gebruikt.
Een vacature omvat een functieomschrijving met competentieprofiel, voorgelegd aan en goedgekeurd
door de Raad van Bestuur. Sollicitaties worden ingewacht bij de voorzitter en/ of de coördinator.
Een procedure bestaat uit een schriftelijke proef en een selectiegesprek met (een afvaardiging van)
bestuurders en de coördinator, op basis waarvan de nieuwe medewerker wordt geselecteerd.

C.

Onthalen (onthaalbeleid)
Een doordacht onthaalbeleid kan voortijdige uitstroom voorkomen. LETS Vlaanderen beschikt over een
onthaalprogramma voor nieuwe medewerkers. Dit programma omvat een onthaalgesprek met een
inhoudelijke en technische introductie en een rondleiding door het gebouw. In het onthaalprogramma
legt LETS Vlaanderen ook afspraken vast rond: kennismaken met de collega(s) en de bestuurders; info
over het krijgen en doorgeven van informatie over de functie, de werkplek en de werkmethoden.
Het LETS Vlaanderen onthaalprogramma is ondersteunend, het zorgt ervoor dat mensen zich thuis
gaan voelen en daardoor sneller goed kunnen functioneren. Het is een samenhangend geheel van
stappen die erop gericht zijn de nieuwkomer op een optimale manier te integreren op de werkvloer
en in de organisatie. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid in de organisatie. Een checklist
ondersteunt het onthaalprogramma.
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De coördinator organiseert tijdens de inwerkperiode begeleiding op maat. In geval het de
coördinatorfunctie betreft, nemen de voorzitter en het dagelijks bestuur over.
De concrete opstart van de tewerkstelling van een nieuwe medewerker wordt gecommuniceerd aan de
leden van de raad van bestuur en aan de kernleden van de LETS-groepen. Na de inwerkperiode neemt
de nieuwe medewerker zijn taak volledig op en is een eerste functioneringsgesprek voorzien.

D.

Versterken (opleidings- en competentiebeleid)
LETS Vlaanderen onderschrijft het belang van competentie-ontwikkeling om haar
organisatiedoelstellingen te bereiken. Het opleidings- en ontwikkelingsbeleid is erop gericht de
talenten/ competenties van de medewerkers te versterken.
Opleidingsbehoeften worden bij het begin van de tewerkstelling in kaart gebracht, maar ook op
latere momenten binnen de tewerkstelling kunnen medewerkers opleidingsbehoeften aangeven,
bijvoorbeeld in het kader van de gevoerde functioneringsgesprekken. De opleidingsbehoeften kunnen
zich situeren op vlak van kennis, technische en niet-technische competenties, en algemene attitudes.
Als een nieuwe medewerker bepaalde talenten en competenties dient aan te scherpen kan er een
persoonlijk opleidingsplan (POP) op het niveau van de medewerker opgemaakt worden. De inhoud van
het opleidingsplan wordt bijgehouden en geregistreerd met tevens opleidingsverstrekker, inhoud en
duur van de opleiding, budget, en timing. Een nieuwe medewerker kan ook aangeworven worden in
het kader van het IBO-statuut (Individuele Beroepsopleiding i.s.m. VDAB).

E.

Motiveren, betrekken, behouden
LETS Vlaanderen streeft naar een beleid van erkenning en waardering. Dit komt ook aan bod in het
functioneringsgesprek. Erkenning en waardering houden een persoonlijk aspect in en zijn mede
afhankelijk van de open communicatie tussen coördinator en medewerker en tussen bestuurders
en medewerkers. Het waarderen gebeurt vooral op basis van de beoordeling van het volgehouden
vertoond gedrag op lange termijn en niet op ad hoc momenten.
Bestuurders en coördinator erkennen en waarderen de inzet, de prestaties en de betrokkenheid
van de medewerkers en zijn beschikbaar en aanspreekbaar. Medewerkers krijgen
verantwoordelijkheid rekening houdend met hun competenties.
Er zijn functie/ competentieprofielen voor de twee functies binnen LETS Vlaanderen. Bestaande en
verworven competenties worden blijvend erkend. Er worden regelmatig functioneringsgesprekken
voorzien. Tijdens het functioneringsgesprek komt het dagelijks handelen van de medewerker aan
bod. Het functioneringsgesprek met de educatief-communicatiemedewerker wordt gevoerd door de
coördinator en de voorzitter. Het functioneringsgesprek met de coördinator wordt gevoerd door de
voorzitter samen met een bestuurder.
LETS Vlaanderen toont waardering voor het werk dat medewerkers verrichten in de organisatie. Dat
wordt ook geëxpliciteerd, bijvoorbeeld door een compliment. Medewerkers die zich goed voelen,
presteren beter.

F.

Functioneringsgesprekken
Een functioneringsgesprek is een regelmatig terugkerend gesprek (dialoog) tussen de leidinggevende
en de medewerker over het werk, de werksfeer, de
afspraken over gesignaleerde problemen. Het functioneringsgesprek is geen evaluatiegesprek. LETS
Vlaanderen voert met de medewerkers op regelmatige basis functioneringsgesprekken.
Tijdens het functioneringsgesprek komt het dagelijks handelen van de medewerker aan bod.
Verbetering staat centraal. De werkpraktijk wordt besproken om knelpunten op te sporen en voor
de geconstateerde knelpunten oplossingen te bedenken om het functioneren te verbeteren en de
onderlinge samenwerking te verbeteren.
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van het werk, de aard en het niveau van het werk, factoren die goed functioneren verhinderen,
toekomstplannen. Het functioneringsgesprek wordt door de betrokkenen voorbereid en er wordt een
verslag van opgemaakt.
Het functioneringsgesprek met de educatief-communicatiemedewerker wordt gevoerd door de
coördinator en de voorzitter. Het functioneringsgesprek met de coördinator wordt gevoerd door de
voorzitter samen met een bestuurder.

G.

Interne communicatie en overleg
Intern wordt er hoofdzakelijk gecommuniceerd via mail, in mindere mate via telefoon. Interne
communicatie verloopt ook via de interne overlegorganen, zoals het Dagelijks Bestuur, de Raad van
den tussen de
medewerkers onderling, tussen medewerkers en bestuurders en tussen medewerkers, bestuurders en
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A.

ORGANISATIESTRUCTUUR
EN CULTUUR

De organisatiestructuur & de werking van LETS Vlaanderen

LETS Vlaanderen heeft een vzwde organisatie. We lichten hieronder de gehele structuur van de vzw uitgebreid toe.

van

algemene vergadering
De AV-leden (effectieve en waarnemende) geven op de jaarlijkse vergadering in het
voorjaar, feedback op het jaaractieplan/ de geplande jaaracties. Die bespreking kan
aanleiding geven tot bijsturing of heroriëntering van de acties. Tijdens de AV nodigen de
professionele medewerkers, in samenspraak met de RvB, uit om mee te werken aan
een aantal vooraf bepaalde acties binnen het jaaractieplan. Een oproep kan betrekking
hebben op individuele inzet of medewerking binnen een werkgroep. Zo kunnen
vrijwilligers hun talenten inzetten en de professionele medewerkers ondersteunen om
de vooropgestelde doelstellingen te bereiken.
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raad van bestuur
RvB-leden zetten zich, naast hun bestuurstaken, actief in om de uitvoering van het beleidsplan
te realiseren. Zo volgen, adviseren en ondersteunen de professionele medewerkers bij de
uitwerking geplande acties. Naargelang hun expertise en interesse kunnen de bestuursleden
deel uitmaken van (bestuurlijke) werkgroepen.
dagelijks bestuur en werkgroepen
LETS Vlaanderen heeft een aantal (facultatieve) organen opgericht om de werking van de vzw
te vergemakkelijken/ verbeteren, nl. het Dagelijks Bestuur en Werkgroepen. Op die manier

kunnen bevoegdheden beter/ verder uitgesplitst worden en wordt het algemeen functioneren ven
de realisatie van doelstellingen over meerdere schouders gespreid.

Het Dagelijks Bestuur situeert zich op het operationeel niveau. Het bestaat uit drie
bestuursleden, de secretaris en de coördinator. Het Dagelijks Bestuur geeft aansturing aan en
ondersteunt de professionele medewerkers in de dagelijkse werking.
Binnen LETS Vlaanderen kunnen er verschillende Werkgroepen in het leven geroepen
worden: bestuurlijke werkgroepen en niet-bestuurlijke, open werkgroepen. De bestuurlijke
werkgroepen hebben altijd binding met de RvB: de voorzitter/ trekker is een bestuurder.
In de Werkgroepen hebben vrijwilligers vanuit de LETS-groepen inspraak, zit de knowhow van
deze vrijwilligers en kunnen er ook externe deskundigen toegevoegd worden. Voorbeelden
van werkgroepen: werkgroep beleidsplanning, werkgroep bestuursvernieuwing, werkgroep IT,
werkgroep communicatie.

B.

Een waardengedreven cultuur
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A.

LETS Vlaanderen is een waardengedreven organisatie. Binnen LETS Vlaanderen wordt ieders
talent naar waarde geschat en worden er kansen geboden tot talentontwikkeling.
LETS Vlaanderen wil een organisatie zijn waar structuur en cultuur in functie staan van het
vervullen van de missie. De komende jaren worden cultuur en structuur nog nauwer met
missie, visie en waarden verknoopt.
LETS Vlaanderen is het laatste jaar gegroeid, door toepassing van een kwaliteitsbeleid.
We beschikken over een helder organogram, en we hebben zicht op onze sterktes en
verbeterpunten.
Het beleidsplanningsproces was een goede oefening in gemeenschappelijkheid van
doelstellingen. De geleerde lessen gebruiken we om verder te werken aan een organisatie
waarin onze waarden
en
duidelijk zichtbaar
zijn.
We willen de organisatiecultuur, strategie en activiteiten verder op elkaar afstemmen tot
een organisatiegeheel waarbij mensgerichtheid, innovatie, regelgerichtheid en resultaatgerichtheid elkaar in evenwicht houden.
Door bewust stil te staan bij onze doelstellingen, voldoende te reflecteren over onze kansen
en mogelijkheden, en vervolgens acties te ontwikkelen, willen we ervoor zorgen dat de
organisatiecultuur bijdraagt tot het succes van LETS Vlaanderen.

KENNIS EN INFORMATIEMANAGEMENT

Toegang tot kennis & informatie

LETS Vlaanderen vertrouwt haar kennis en informatie toe aan de Open Source Cloud Collaborationdienst Owncloud, serveronafhankelijke vrije software.
De informatie is anders toegankelijk voor vaste medewerkers en vrijwilligers.
Vaste medewerkers kunnen alle beleidsdomeinen en alle specifieke info (tenzij persoonsgebonden en
vertrouwelijk) raadplegen.
Vrijwilligers kunnen toegang krijgen tot folders op Owncloud met voor hen specifieke informatie.
Algemene informatie is voor hen toegankelijk via de website www.letsvlaanderen.be, meer specifieke
info langs het intranet.
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Een inlog naar het intranet: Mijn LETS is voorzien op de website. Daarop bevindt zich:
1. LETS-info met informatie over:
Vorming en communicatie, Promomateriaal, Verzekeringen, Organisatie LETS-groep,
Groepsactiviteiten, Privacy, LETS en maatschappij, Studies over LETS
2. LETS in beeld, fotogalerij
Herbeleef de LETS Vlaanderen events.
3. Talentendatabank: De Talentendatabank biedt een overzicht van talenten waarop
een beroep wordt om de werking van LETS te faciliteren, zoals de organisatie van
een LETS-groep, de wetgeving of interessante sprekers. Het gaat om talenten die je
kan inzetten om de LETS-beweging te doen groeien.
De categorie "Op reis met LETS" vormt een uitzondering. Hier kan iemand gegevens
achterlaten indien hij/zij/x graag andere letsers bij een uitstap in de streek begeleidt, en hen
bijvoorbeeld vervoer of een overnachtingsplaats kan aanbieden
4. Kalender: met activiteiten van LETS Vlaanderen vzw en de LETS-groepen

B.

Uitgewerkt kennis- & informatiemanagement
Het kennis- en informatiemanagement wil alle relevante informatie en kennis over Letsen
samenbrengen op een ICT-platform. Vandaaruit kan ze via de website voor het ruime publiek worden
gedeeld, via het intranet voor de letsers.
Beleid, operationele en administratieve informatie worden opgeslagen op OwnCloud in een
dossierstructuur met selectieve toegang. Momenteel werken de medewerkers op een Sharepointomgeving voor de dagelijkse informatie-uitwisseling en -opslag.
Een lid van de RvB, ICT-expert, volgt het gebruik, de ontwikkelingen en de investeringen voor het
kennis- en informatiemanagement op.

C.

ICT-processen
procedures
ICTprocessen &&procedures
Het kennismanagementsysteem is gebaseerd op procedures uit het IKZ- systeem. Het IKZ-systeem
zorgt voor periodieke evaluatie-samenkomsten waarin niet enkel procedures geëvalueerd wordt, maar
waarbij ook kennis wordt gedeeld en geoptimaliseerd. Het systeem laat ook toe de kennis binnen de
organisatie te borgen.
ICT-platformen zijn hierbij een ondersteuning, een middel maar geen doel. LETS Vlaanderen organiseert een
jaarlijkse evaluatiedag. De resultaten ervan worden gebundeld en geanalyseerd. Zo streven wij ernaar een
lerende organisatie te zijn. De GDPR-wetgeving wordt toegepast op alle applicaties waar persoonsgegevens
worden uitgewisseld en bijgehouden. De LETS-groepen zijn ook op de hoogte gesteld van deze nieuwe
wetgeving op 2 verschillende workshopmomenten, en aan de hand van een voorbeeldcanvas voor gebruik in
de eigen LETS-groep.
Voor de opslag van de kritische kennis van LETS Vlaanderen wordt gebruik gemaakt van Owncloud,
in een dossierstructuur onder BESTUUR volgens de hoofdonderwerpen Admin, RvB, AV, Beleid,
Werkgroepen, Personeel en Financiën.

12COMMUNICATIE
twee perspectieven, vier sporen
Wij zijn ons verhaal. LETS Vlaanderen consolideren en verder uitbouwen is werken aan meer
zichtbaarheid en betrokkenheid, is werken om ons verhaal, de unieke methodiek en de doelen en
mogelijkheden uit te dragen en als een waardevol en haalbaar alternatief aan te bevelen. Een sterke en
consequente communicatie-aanpak is voor LETS Vlaanderen dan ook ontzettend belangrijk.
We richten ons op twee perspectieven: externe en interne communicatie. Onder externe communicatie
verstaan we de doelen en acties die erop gericht zijn ons publiek teverbreden meer en meer diverse
doelgroepen en te verdiepen een intensere samenwerking en ruimere inzet. Via een sterk
communicatiebeleid willen we een aantal aspecten van onze sociaal- culturele werking verwezenlijken en
willen we mensen aanzetten tot kritisch denken en handelen. Met interne communicatie bedoelen we de
communicatie-initiatieven die we nemen om de LETS- groepen met elkaar en met LETS Vlaanderen te
verbinden zodat we een coherente en doelgerichte groei kunnen uittekenen. Daarbij blijven we de
verscheidenheid in de eenheid respecteren.
De communicatiekanalen die we inzetten stellen we scherp op vier sporen, respectievelijk: meer
bekendheid verwerven, de methodologie en waarden uitdragen, zichtbaarheid verhogen en vindbaar
zijn.
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A.

Externe communicatie
LETS Vlaanderen wil in haar externe communicatie de LETS-methodiek en de LETS-waarden actief
kenbaar maken naar het ruime publiek. Wat betreft context, kader en concretisering verwijzen we naar
SD 1, OD 1.1, OD 1.2, OD 1.3 en OD 1.4, hoger in dit beleidsplan.
i. Aanpak
De nieuwe beleidsperiode heeft de expliciete intentie om betekenisvolle stappen te zetten op vlak van
communicatie en communicatiedoelstellingen.
Om daarop te anticiperen en een ambitieuze maar realistische aanpak te kunnen neerzetten,

ambassadeurs uit verschillende LETS-groepen. Het is een goede aanpak gebleken en we zullen deze
werkgroep de komende beleidsperiode verder aanhouden. Binnen deze werkgroep krijgen alle
communicatie-acties vorm. De campagnes naar het grote publiek worden er uitgedacht, uitgewerkt en
opgezet. Elke stap wordt voortdurend afgetoetst in functie van de doelstellingen. Die werden SMART
vertaald, om ze nauwkeurig te kunnen opvolgen en afpunten.
Om de campagnes maximaal wervend te maken, zetten we in op storytelling. We streven ernaar
praktijkverhalen van duurzame letsers te delen, en we expliciteren de aanpak en het effect voor het
persoonlijk leven en de omgeving van de betrokkene. Op die manier willen we letsen neerzetten
methodiek voor iedereen, met vooral fijne, verrassende neveneffecten. Niet zelden ontstaan er immers
samenwerkingsverbanden of hechte vriendschappen uit een LETS-samenwerking.
LETS Vlaanderen is geen solospeler, maar een schakel in een waaier van steeds meer organisaties die
op zoek zijn naar een meer duurzame aanpak van de zich opdringende problemen. Die verwantschap
met andere duurzame organisaties willen we in onze externe communicatie beklemtonen. Door één
van hen te zijn, en vanuit de eigen klemtoon en expertise naar gedeelde of complementaire doelen
te werken, verhogen we niet alleen de kracht van de communicatie, maar ook van de werking en het
effect van elke organisatie afzonderlijk.
Voor de realisatie van de externe communicatie hanteren we een multichannel-aanpak, we hebben
een waaier aan instrumenten voor ogen, zowel offline als online.
Online: sociale media (Facebook en Instagram), website en digitale communicatiekanalen van
LETS Vlaanderen en partnerorganisaties
Offline: posters, magazines, radio, lokale pers - versterkt door samenwerking met
partnerorganisaties.
We streven naar een complementaire aanpak tussen beide, zodat offline en online communicatie
elkaar versterken. We hanteren een uniforme huisstijl om de herkenbaarheid van LETS te verhogen
ii. Doelgroepen
In eerste instantie is de doelgroep van LETS Vlaanderen heel ruim: alle actieve inwoners van
Vlaanderen en Brussel, grosso modo iedereen tussen 25 en 75 jaar. Omdat verjonging een
belangrijk thema is binnen de LETS-beweging willen we vooral focussen op de tot nu moeilijker te
bereiken doelgroep van gezinnen met jonge kinderen met ouders tussen 30 en 40 jaar. Binnen die
doelgroep onderscheiden we klassieke twee-oudergezinnen, nieuw-samengestelde gezinnen en
een-oudergezinnen. In de ruime doelgroep leggen we de lat op 20%. Om de evolutie hiervan te kunnen
volgen en bijsturen, zullen we jaarlijks metingen houden via een representatieve steekproef.
De opeenvolgende campagnes die binnen de hoger vermelde werkgroepen jaarlijks worden
uitgewerkt, focussen op telkens nieuwe specifieke doelgroepen. Voor de campagne 2020-2021
rond inclusie denken we aan werkzoekenden, langdurig zieken, nieuwe inwoners op een
gemeente, mensen met een migratieachtergrond, ex-gevangenen, mensen met een beperking,
brengen in één campagne, maken we de inclusieve samenleving zichtbaar en brengen we de
inclusieve aanpak in de praktijk. De campagnes worden telkens een jaar vooraf inhoudelijk
ingevuld.
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iii. Sporenbeleid & communicatiekanalen
Om de communicatie-aanpak richting te geven, hebben we vier sporen uitgezet die de afwikkeling van
het communicatiebeleid bepalen en scherp houden.
Het eerste spoor is het verwerven van bekendheid bij het ruime publiek met een sterk accent naar
jonge gezinnen. Het komt neer op een sterke(re) branding van de organisatie LETS in Vlaanderen en
Brussel.
Kanalen: Hiervoor zijn nationale radio, TV en pers en uiteraard sociale media de geschikte
kanalen. We hanteren een push-aanpak voor de campagnes en collecteren data voor specifieke
opvolgingsinitiatieven. Dit aspect zal gaandeweg met experts verder worden opgenomen.
Het tweede spoor is informatiever en heeft de bedoeling de methodologie en waarden van de LETSbeweging bekend te maken. Dit kan makkelijk vanuit de letsers en lokale LETS-groepen, want letsen is
uitermate geschikt voor inspirerende praktijkgetuigenissen van letsers of lokale samenwerkingen met
partners (storytelling via lokale groepen).
Kanalen: Social media, magazines, de LETS Vlaanderen website, onze LETS-flashes en lokale pers
en radio zijn hiervoor de aangewezen kanalen. Maar ook de mond-aan-mondreclame doet hier
haar werk.
Een derde spoor speelt op het verwerven van meer zichtbaarheid door het systematisch in de kijker
brengen van evenementen en infomomenten van de lokale LETS-groepen of de geassocieerde lokale
organisaties. We willen een wervende communicatie neerzetten naar potentiële deelnemers aan de
evenementen en info-momenten. We willen geïnteresseerden overtuigen om de proef op de som te
nemen en met letsen aan de slag te gaan.
Kanalen: Voor dit spoor zijn sociale media, lokale pers en radio en gemeentelijke infokanalen
de beste kanalen. Via onze partners kunnen we ook meer zichtbaarheid in hun mediakanalen
verwerven en vice versa zodat de kennismaking verbreed, bij de respectieve doelgroepen van
de partnerorganisaties.
Het vierde spoor is het eenvoudig ter beschikking stellen van informatie en verhalen op de LETS
Vlaanderen-website. Die moet snel vindbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. In 2020-2021 wordt de
website helemaal opnieuw gebouwd. Technisch dient veel aandacht te gaan naar flexibiliteit en zelfonderhoud. Wat content betreft moet het vooral een wervende website worden, die rekening houdt
met de verschillende bezoekersprofielen en daarmee samenhangende customer touchpoints. Met
uitgewerkte
eenvoudige navigatie, duidelijke Call-to-Actions en vooral veel visuele middelen
willen we de aandacht van de bezoeker trekken en vasthouden. (o.a. YouTubevan de verhalen).
uitbreiden naar alle LETS-groepen. We zullen voor hen ook specifieke (influencer)vorming organiseren
-dagen.
Sociale media - op vandaag vooral Facebook, Instagram en YouTube - blijven aan belang winnen
en vormen het favoriete communicatiekanaal van onze vooruitgeschoven doelgroep. Daarom
-expertise. De werkgroep zal de strategie bepalen om onze
aanwezigheid op sociale media verder uit te bouwen en onze website complementair te vernieuwen.
iv. Professionele ondersteuning & kennisoverdracht
gepaste vormingen worden opgezet. Binnen de werkgroepen introduceren we de Message Housemethodiek om doel en aanpak scherp te houden. De methodiek is geïmplementeerd sinds november
2019 na een Message House -workshop waarbij we de inhoudelijke pijlers en een duidelijke en
wervende baseline voor LETS Vlaanderen voor de periode 2020- 2025 bepaalden. Voor elke campagne
naar het grote publiek zal de methodiek worden toegepast.
Waar onze eigen competenties ontbreken, trachten we die bij te sturen door vorming of doen we beroep op
professionele communicatie- en marketing experts. We werken samen met CrossCast en DePoma
Communications. We zetten ook professioneel PR-management in, met expertise die we buitenhuis
intrekken. Een groter persbereik in een brede variatie aan mediakanalen draagt bij tot een grotere
bekendheid van onze organisatie en biedt kansen om het draagvlak voor letsen te vergroten. We werken
daarbij heel resultaatsgericht, we willen de mediacijfers effectief naar omhoog zien gaan. Een eerste ervaring
met die aanpak leidde tot goede resultaten. We slaan met overtuiging verder die weg in. We zorgen er voor
dat de aanpak en methodieken van events systematisch worden gedocumenteerd, zodat we gaandeweg over
een multi-inzetbaar script voor onze campagnes beschikken. Dat moet het organiseren van events ook voor
voor een betere resultaat- en doelgerichte aanpak bij latere events. Tegelijk met de nieuwe website zullen we
ook data-verwerving beter opvolgen zodat user-experience en user-engagement maximaal kunnen worden
geoptimaliseerd.
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B.

Interne communicatie
i. Ambassadeurs
LETS Vlaanderen is de coördinerende structuur van verschillende LETS-groepen, met vaak heel eigen
ontstaansgeschiedenis en culturen, verspreid over heel Vlaanderen. De interne communicatie tussen
de verschillende groepen is van heel groot belang. LETS wordt samen gemaakt, het is een continue
oefening in cocreatie. Ook in de communicatie passen we dat principe toe. Door het oprichten
van werkgroepen, die bemand worden door ambassadeurs uit diverse LETS-groepen, laten we
verschillende stemmen mee het beleid en de communicatie bepalen. We breiden het systeem van
-groepen. We mikken daarvoor in eerste instantie naar
leden van onze primaire doelgroep. We zullen voor hen ook specifieke vorming organiseren en ruimte
cre
-dagen en op een gesloten Facebook-groep.
Om de interne communicatie nog beter te kunnen afstemmen op de noden van de betrokkenen,
richten we een werkgroep interne communicatie op. Die moet ervoor zorgen dat de communicatie
tussen LETS Vlaanderen en de respectievelijke lokale groepen, accuraat, snel en transparant verloopt.
er ook op aansturen dat alle groepen een gelijkaardig en consequent communicatiebeleid voeren,
bijvoorbeeld door onze Facebook-pagina consequent als kanaal te gebruiken.
ii. Draagvlak
Facebook hanteren we als een belangrijk communicatiekanaal naar letsers en geïnteresseerden
om de LETS-community te versterken en te vergroten. Wie er niet goed in thuis is, geven we via
de communicatie-ambassadeurs de kans een opleiding te volgen, zodat iedereen mee is met de
gehanteerde communicatiekanalen. Dat vinden we erg belangrijk.
Uiteraard gaat het versterken van de eigen community veel verder dan het gebruik van facebook. De
LETS-dagen blijven de jaarlijkse hoogtepunten van de Vlaamse LETS-beweging, waar we niet alleen de
campagnes starten, maar ook telkens een overzicht geven van de evoluties en toekomstplannen. Om
de LETS-groepen (-kernen) nog meer bij het beleid te betrekken en een breder draagvlak voor onze
campagnes te creëren organiseren we regelmatig regionale (provinciale) debat- en vormingsdagen
met een zo groot mogelijke aanwezigheid vanuit de LETS-kernen.

C.

Kwaliteitsgarantie
De communicatie moet beantwoorden aan onze kwaliteitsprincipes. We zorgen voor:
Goed opgeleide vrijwilligers
Een performante en makkelijk toegankelijke website
Een on- en offline aanpak zodat we iedereen kunnen bereiken
Professionele bijstand door experts waar onze eigen expertise en competenties te kort
schieten
Voorbereiding en toetsing aan SMART-doelstellingen bij elke campagne
Toetsing aan Message House van elke campagne
Eenvoudig taalgebruik in alle communicatie
Evaluatie bij elk event en elke communicatie-actie
Explicitering en delen van lessons learned na elke evaluatie
Documentering voor archief
Tracking & aanwending digitale data waar mogelijk en/of wenselijk
Feedbackrondes van evaluatie externe en interne communicatie
Het communicatieplan 2020 werd ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur in juni 2019
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A.

B.

INFRASTRUCTUUR

We verhuizen

Vanaf januari 2020 verhuist LETS Vlaanderen van Aalst naar Gent. Het nieuw kantoor bevindt zich in de
Vlaanderenstraat 53, in het centrum van Gent. De maatschappelijke zetel blijft in Aalst, Wellekensstraat
45. We huren een kantoorruimte in het gebouw van BlinkOut vzw27 , www.blinkout.be, een organisatie
die werkt aan het versterken van kwetsbare mensen in een hectische samenleving. LETS Vlaanderen
vindt in haar missie en waarden nauwe aansluiting met de missie en doelstellingen van BlinkOut.

Zichtbaar, bereikbaar & toegankelijk
zichtbaarheid
De verhuis is ingegeven door het feit dat LETS Vlaanderen zichtbaarder wil zijn voor het ruime publiek,
het vlak van: actieve en dynamische interactie via social media aanbod, participeren in een regelmatig
verspreide nieuwsbrief, een gezamenlijk aanbod, zoals bv tijdens de Gentse Feesten of TussenTijd;
BlinkOut ligt bovendien in het centrum van Gent. Zelfs zonder veel extra activiteiten zijn er veel
passanten.
Deelnemers, vrijwilligers, gebruikers vinden de plek ongeveer met een kwart door passage. Verder is
het huis voor het ruime publiek elke werkdag open tussen 9u en 18u, en zit er altijd een vrijwilliger aan
het onthaal. BlinkOut organiseert vrijblijvend, maandelijks een ontmoetingsmoment voor iedereen die
in huis 'werkt', ze voorzien een inhoudelijk uitwisselingsmoment met samen eten.
faciliteiten
Naast kantoorruimte voor 2 à 3 medewerkers is er stockageruimte ten behoeve van LETS Vlaanderen
(promo)materiaal e.d. Er is, zonder bijbetalen, ook extra vergader- en eventruimte ter beschikking voor
vaste gebruikers, en dit 's avonds of in het weekend, of overdag voor een extra afspraak of vergadering.
bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Het kantoor heeft een goede, centrale ligging. Het ligt vlakbij bus- en tramstation Gent Zuid en heeft
een goede verbinding met treinstations Gent-Dampoort en Gent-Sint-Pieters.

27. BlinkOut bestaat twee jaar. De organisatie haalde de media met: Stilte tijdens de Gentse Feesten, de Standaard, 18/7/2019; prijs voor campagne
inter en radio 2 rond toegankelijkheid; geselecteerd als 'duurzame held' 2019 door Stad Gent.
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Deel 3 - Kerngegevens, omvang en resultaten van de werking
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FINANCIEN

A. Financiën
Hieronder geven wij voor 2017 en 2018 een beeld van de financiële middelen die naar de verschillende
onderdelen van de werking stromen. We maken een onderverdeling tussen sociaal-culturele kosten
(activiteiten, acties, vormingen, trainingen, workshops, dienstverlening), loonkosten en vaste kosten.
2017
Sociaal-culturele kosten*
Loonkosten
Vaste kosten
*) activiteiten, acties, vormingen, trainingen, workshops,
dienstverlening

2018
Sociaal-culturele kosten*
4 583,50
Loonkosten
Vaste kosten
*) activiteiten, acties, vormingen, trainingen, workshops,
dienstverlening
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15

PERSONEEL

A. Personeel
LETS Vlaanderen wordt gesubsidieerd voor 2 VTE. Er zijn twee medewerkers in dienst. Een coördinator
(1 VTE) en een educatief-communicatiemedewerker (1 VTE).
2018

-

aangeworven en kwam op 30/08/2018 in dienst met een IBO-contract voor 6 maanden.
Totale loonkosten
Beleid
Coördinatie
Administratie
Werkgroepen
Begeleiding LETS-groepen
Communicatie
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2019
In 2019 is de educatief-communicatiemedewerker met zwangerschapsverlof gegaan vanaf 16/09/2019.
We hebben een vervanger aangeworven vanaf 2/09/2019 in het kader van een goede overdracht van
taken.
Totale loonkosten
Beleid
Coördinatie
Administratie
Werkgroepen
Begeleiding LETS-groepen
Communicatie
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B. Freelancers
2019
ondersteunen, mede in voorbereiding van de LETS-dag naar het ruime publiek toe, in Oostende op
24/11/2019, hebben we drie freelance-medewerkers ingeschakeld. Een projectmanager campagne van
CrossCast, een medewerker sociale media van Snipe Agency, en een zelfstandig persmedewerker.
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WERKING

A. Aantal LETS-groepen
Op heden (november 2019) telt de LETS-beweging in Vlaanderen en Brussel
56 lokale LETS-groepen. Hierbij geven wij de spreiding van het aantal LETSgroepen per provincie.
Nieuwe groepen in 2018
In 2018 zagen 2 LETS-groepen het levenslicht. Eén in Groot-Heist en één in
Wervik.
Nieuwe groepen in 2019
In 2019 (stand van zaken november) werden 2 LETS-groepen opgestart, in
Torhout en in Groot-Diksmuide.

B. Aantal LETS-leden
De LETS-groepen zijn autonome groepen. LETS Vlaanderen kent niet van alle het exact aantal leden. De
grootte van de groepen verschilt. Sommige tellen een paar honderd leden, andere een paar tientallen.
De grootste groep heeft momenteel 379 leden. LETS-groepen die aangesloten zijn bij de LETSverzekering die LV afsluit met verzekeraar DVV, geven een exact aantal door. Op basis van
onderstaande berekeningen schatten wij het aantal LETS-leden op een kleine 10.000.
LETS-verzekering 2018 (VZW COVER, DVV): 1.687 LETS-accounts doorgegeven (19 groepen)
Totaal van 54 LETS-accounts
Per LETS-account: gem. 2 LETS-leden
LETS-verzekering 2019 (VZW COVER, DVV): 1.547 LETS-accounts doorgegeven (onvolledige jaartelling
voor 20 groepen)
Totaal van 56 LETS-accounts
Per LETS-account: gem. 2 LETS-leden

C. Omvang en aard van de activiteiten en praktijken in 2018 en 2019

(prognose nov-dec 2019)
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Ten opzichte van 2018 werd in 2019 meer ingezet op activiteiten en praktijken om het ruime publiek te
bereiken: interactiviteit en samenwerking, online performantie en functionaliteit, publieke uitstraling en
verbreding: 50% in 2018 versus 65% in 2019. In 2019 werd de visie en strategie om een ruimer publiek en
meer media te bereiken (organisatie en draagkracht) bijgestuurd, uitgebreid en gestart

D. Aantal keren in de media
In 2018 kwam LETS 6 keer in de media, waarvan 4 keer in de geschreven pers en 2 keer in de audiovisuele media:
Nieuwe burgerbeweging 'Wervik Wordt Wakker' begint ruilgroep - HLN (dec)
Letsen en autodelen in De Bres - Westhoek.be (april)
LETS in de kijker bij BBL: Relaties ipv geld - Nieuwsbief BBL (april)
Letsen, geven uit het hart - Hier in Kuurne (maart)
LETS - VRT NWS (maart)
LETS zit in de lift - Radio 2 Antwerpen (maart)
In 2019 (tot oktober) kwam LETS 4 keer in de geschreven pers:
Vier dames uit ruime regio Diksmuide, Houthulst en Staden richten tiende West-Vlaamse LETSvereniging op - HLN (augustus)
Hoe Vlamingen diensten ruilen - Het Nieuwsblad (juni)
LETS laat Limburgers al twintig jaar klussen en spullen ruilen - HBvL (maart)
Vrouw Holle telt 120 gezinnen - HLN (januari)
M
dag op 24 november te Oostende, hebben we een freelancepersmedewerker aangetrokken met het
oog op media-aandacht. LETS kwam in de geschreven pers, op de radio, en op de televisie:
Artikel in de krant van West-Vlaanderen, De Zeewacht (15 november)
Artikel in de krant van West-Vlaanderen, De Zeewacht (21 november)
Interview op Radio 2, Weekendwekker (24 november)
Reportage op FOCUS/ WTV (24 november)

E. Aantal lezers e-nieuwsbrieven/ e-flashes
We zien een stijging in het aantal ontvangers
van de nieuwsbrief van oktober 2017 (62),
januari 2018 (800) en oktober 2019 (1410). De
nieuwsbrief wordt gemiddeld 48% geopend.
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F. Aantal bezoekers LETS Vlaanderenwebsite
2018

2018
Unieke
paginaweergaven

Homepagina

LETS-groepenpagina

Wat is LETSpagina

2814
2599
4646
2758
3329
3274
2252
2548
3448
3444
2817
2474

30,95%
27,40%
27,08%
26,94%
23,70%
18,36%
21,63%
29,62%
24,71%
24,13%
27,41%
24,82%

14,04%
12,93%
15,28%
13,09%
11,72%
13,19%
13,99%
13,19%
13,49%
11,41%
12,64%
11,56%

9,7%
9,0%
11,77%
8,92%
9,85%
8,12%
8,48%
8,91%
8,67%
9,00%
9,27%
10,63%

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec

Uitleg bij de tabel:
Bij unieke paginaweergaven wordt het aantal sessies vermeld gedurende dewelke de opgegeven
pagina ten minstens één keer is weergegeven
-groepen-pagina, Wat is LETS-pagina.
In de maand maart merken we een hoger aantal unieke paginaweergaven. Dat is wellicht het
zichtbare gevolg van een aantal acties: in die maand werd de kaart LETS-groepen aangepast, er was de
aankondiging van de Debatdag en ook die van de Algemene Vergadering.
2019
Unieke
paginaweergaven

Homepagina

LETS-groepenpagina

Wat is LETSpagina

2918
2552
3790
2446
3240
6069
2221
2686
2988
3531

25,60%
28,37%
23,30%
25,88%
26,45%
30,12%
28,14%
28,56%
26,31%
26,73%

12,89%
11,44%
12,59%
11,73%
12,35%
17,63%
12,65%
12,84%
10,78%
13,06%

10,14%
11,32%
9,42%
9,89%
11,39%
9,10%
9,86%
9,79%
8,87%
9,57%

Jan
Feb
Mrt
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Uitleg bij de tabel:
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G. Facebook 2018 en 2019
I. Aantal likes
868 vind-ik-leuk
LETS Vlaanderen Facebookpagina:
24 november 2019
640
4 november 2019
868
4 januari 2019
519
1 januari 2018
460
Stijgingspercentage tijdens
campagne vergeleken met periode voordien
Periode vóór de campagne: stijging van 180 op 1 jaar en 10 maanden (= +- 8 per
maand) (1 januari 2018 tot 4 november 2019)
Periode tijdens de campagne: stijging van 228 op 1 maand (= 228 per maand) (4
november tot 24 november 2019)

ii. Aantal volgers
916 volgers
24 november 2019
916
(= stijging van 268 (268 per maand))
6 november 2019
648
(= stijging van 133 (13 per maand))
4 januari 2019
515
(= stijging van 62 (5 per maand))
1 januari 2018
453

iii. Bericht bereik
Het gaat hier over een statistiek die
het aantal mensen aangeeft die
minstens één keer berichten van LETS
Vlaanderen heeft gezien.
Organisch:
Met een piek van: 5.146 (eind
november: hoogtepunt van de
campagne) Met een gemiddelde van
114 (2019), tegenover 22 vorige
periode (2018)
Betalend:
Enkel tijdens de afgelopen campagne
(november 2019) werd er met
betalende advertenties gewerkt. Dit
zorgde voor pieken van 11.517 en
16.464.

iv. Interactie
Deze grafiek toont de mate van
interactie (vind-ik-leuk) bij berichten
gedeeld door LETS Vlaanderen. We zien
hierbij een sterke stijging eind
november, tijdens het hoogtepunt van
niet de aarde'
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Deel 4 - De groei van dit beleidsplan

17

Fundament &
toekomst

Een beleidsplanningsperiode is best wel spannend. Het is terugkijken, kritisch de afgelegde weg en
de gerealiseerde verwezenlijkingen bekijken en vergelijken. Mensen uitnodigen en van gedachten
wisselen. IJkpunten van de organisatie evalueren en bespreken. Doen we het goed? Is dit voldoende?
Wat zijn onze verbeterpunten? Hoe kunnen we betekenisvoller worden voor nog meer mensen? Hoe
kunnen we onze methodiek de ingang en omvang doen vinden die nodig is? Dat is wat we hebben
gedaan. Die vragen hebben we ons gesteld. We hebben een kritische en lerende blik gehanteerd. En
we zijn tegelijk blijven dromen en hoopvol vooruit kijken. De optelsom van dat alles is dit beleidsplan
geworden. Het plan waarin we letsen voor veel meer mensen, voor een veel breder en meer divers
publiek, toegankelijk willen maken. Het plan waarin we letsen ook betekenisvoller voor de samenleving
willen maken. LETS wil meer dan zijn steentje bijdragen aan vermaatschappelijking, het wil een
bouwsteen zijn. Daar gaan we voluit voor.
Alvorens die plan af te ronden, geven we nog een chronologisch overzicht van het ontstaan. In
vogelvlucht, want in het voorgaande werd herhaaldelijk op het traject en proces dat we hebben
doorlopen dieper ingegaan. We sluiten het werkjaar en de beleidsplanningsperiode af met veel ambitie
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Chronologie

9/04/2018: Vergadering Raad van Bestuur: beslissing om een stuurgroep beleidsplanningsproces op te richten
en provinciale regiotafels met de LETS-groepen te organiseren

4/06/2018: Vergadering Raad van Bestuur: beslissing om de stuurgroep beleidsplanningsproces te vormen met
een aantal bestuurders en ook een aantal (kern)leden van LETS-groepen.

5/07/2018: Vergadering Stuurgroep beleidsplanningsproces: beslissing om voor de regiotafels gebruik te maken
van de GPS-brainstorm methodiek van Flanders DC/ District of Creativity.

31/08/2018: Jaarlijkse LETS Vlaanderen denk- en brainstormdag: de LETS-beweging moet uitbreken naar het
brede publiek en moet groeien de komende jaren en zeker in de volgende beleidsperiode.

24/09/2018: Provinciale regiotafel West-Vlaanderen in Brugge.
1/10/2018: Vergadering Raad van Bestuur: terugkoppeling van het verloop en de resultaten van de WestVlaamse regiotafel en vooruitblik op de regiotafel in Oost-Vlaanderen.

23/10/2018: Provinciale regiotafel Oost-Vlaanderen in Sint-Niklaas.
21/12/2018: Vergadering Raad van Bestuur: de verslagen van de regiotafels zullen telkens naar alle deelnemers

verstuurd worden met de gelegenheid om feedback te geven. Ook de bestuurders ontvangen de verslagen om ze
te kunnen analyseren.
17/01/2019: Vorming Socius beleidsplanning, een sterkte-zwakteanalyse maken
22/01/2019: Provinciale regiotafel Antwerpen in Antwerpen-Berchem
24/01/2019: Vorming Socius beleidsplanning, doelstellingen en indicatoren formuleren
07/02/2019: Vorming Socius beleidsplanning, expliciteren van visie m.b.t. rollen en functies in het beleidsplan
18/02/2019: Vergadering Raad van Bestuur: de volgende provinciale regiotafel is Vlaams-Brabant en Brussel
en daarna die voor Limburg in maart. Planning Algemene Vergadering met terugkoppeling inhoud provinciale
regiotafels.
26/02/2019: Provinciale regiotafel Vlaams-Brabant en Brussel in Leuven.
07/03/2019: Planning verdere stappen beleidsplanningsproces. De stuurgroep beleidsplanningsproces zal voor
de zomervakantie nog drie keer samenkomen rond de volgende onderwerpen: maatschappelijke contextanalyse
en stakeholdersanalyse, rollen en functies, missie.
16/03/2019: Algemene Vergadering met bespreking van stellingen vanuit de analyse van de reeds doorgegane
provinciale regiotafels. De aanwezigen bespreken de stellingen en duiden aan welke stellingen en acties zij als
prioritair of niet-prioritair beschouwen.
30/03/2019: Provinciale regiotafel Limburg in Hasselt.
1/04/2019: Vergadering Raad van Bestuur: stand van zaken van het beleidsplanningsproces. De provinciale
regiotafels zijn afgewerkt. Terugkoppeling en aanvulling op de Algemene Vergadering.
12/04/2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond de maatschappelijke contextanalyse en de
stakeholdersanalyse.
28/05/2019: Overleg met externe begeleider beleidsplanningsproces, organisatie Humano.
11/06/2019: LETS Vlaanderen zelfevaluatie (Humanoscoop) onder begeleiding van Humano .
17/06/2019: Vergadering Raad van Bestuur: stand van zaken traject met externe begeleider en terugkoppeling
gedane zelfevaluatie.
21/06/ 2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond de rollen en functies.
24/06/2019: Vorming Socius, hoe vormgeven aan je zakelijk plan.
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25/06/2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond de missie.
26/06/2019 31/07/2019: Stakeholdersbevraging
7/08/2019: Overleg met de externe begeleider rond de analyse van de eigen omgeving.
13/08/2019: Overleg met de externe begeleider rond de SWOT
20/08/2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond definiëring LETS en LETS en het ruime publiek
30/08/2019: Jaarlijkse denk- en brainstormdag rond visies i.k.v. beleidsplan
12/09/2019: Overleg met externe begeleider rond doelstellingenkader
1/10/2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond doelstellingenkader, de rollen en de functies
7/10/2019: Vergadering Raad van Bestuur, stand van zaken beleidsplanningsproces, nalezen en opleveren

teksten.

9/10/2019: Overleg met externe begeleider rond visie op goed bestuur
10/10/2019: Overleg met externe begeleider rond tijdlijn en budgetten
14/10/2019: Overleg met externe begeleider rond zakelijk lijk
15/10/2019: Overleg met redactrice
28/10/2019: Stuurgroep beleidsplanningsproces rond aanpassingen aan de teksten
27/11/2019: Vergadering Raad van Bestuur: bekrachtiging van de voorliggende tekst beleidsplan
8/12/2019: Algemene Vergadering: bekrachtiging van het beleidsplan 2021-2025.
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Sjabloon voor de beschrijving van de invulling van
elk beoordelingselement
sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking
in Vlaanderen (en Brussel)
Inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria
1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet.
a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 1. De essentie van LETS Vlaanderen; c. Het LETS Vlaanderen-DNA;
i. Missie, ii. Visie
heeft LETS Vlaanderen haar missie en visie duidelijk geformuleerd en geëxpliciteerd.
b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij te dragen aan de emancipatie
van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving door:
1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert;
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publieke zaak maakt;
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die daarop een
werkend antwoord bieden;
In de visie geeft LETS Vlaanderen aan hoe ze de sociaal-culturele participatie van volwassenen wil bevorderen:
nieuwe participatievormen en de ontplooiing van talent en engagement. We stimuleren en faciliteren het
plezier (pleasure) van samen delen en
mensen, versterkt de sociale cohesie en is een talentstimulerende omgeving.
r
trade en met solidair respect voor ieders talent en mogelijkheden. In het LETS-netwerk is plaats voor
diversiteit. De verals organisatie oog voor iedereen binnen de maatschappij. We ontwikkelen samenwerkingsverbanden om
bepaalde doelgroepen te bereiken. Zo kunnen we inzetten op een maximale sociaal-culturele participatie van
alle volwassenen en bijdragen tot inclusie.
In de missie zegt LETS Vlaanderen reeds dat
Door de uniciteit van de LETS-methodiek kunnen we bijdragen aan diverse samenlevingsvraagstukken die we
onder- scheiden binnen onze contextanalyse. We verwijzen hiervoor naar de strategische kaders onder de visies
op de leer- functie en de maatschappelijke bewegingsfunctie, waarbij de maatschappelijke vraagstukken via de
beoogde verande- ring en strategie worden herleid tot sociaal-culturele praktijken.
In de missie zegt LETS Vlaanderen reeds dat zij de sociaal-culturele participatie van volwassenen wil
bevorderen
en
hen via de LETS-metho- diek te empoweren.
Binnen onze werking houden we hiermee bewust rekening door drempels weg te nemen zodat iedereen kan
partici- peren (aanpassen van leeromgevingen i.f.v. de doelgroep, decentraal werken om op mogelijke
mobiliteitsproblemen te anticiperen, te waarderen via LETS-eenheden ipv via valuta, doelgroepgerichte
samenwerkingen op te zetten).
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2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft.
a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie
tot haar missie en visie;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 2. Contextanalyse en trends; A. Een wereld in verandering; i. Tijdsgeest; ii. Trends, evoluties en verschillen; iii. Duurzame ontwikkelingsdoelen; expliciteert LETS Vlaanderen welke ontwikkelingen relevant
zijn in relatie tot haar missie en visie.
b. De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een
werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 2. Contextanalyse en trends; B. LETS in perspectief; i. De relevantie van LETS ten opzichte
van de uitdagingen; geeft LETS Vlaanderen aan welke maatschappelijke ontwikkelingen ze effectief als uitdaging wil
aangrijpen om een werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft. LETS Vlaanderen wil impact
hebben met betrekking tot: sociaal weefsel, leefbare economie, competentieversterking, duurzaamheid, mobiliteit,
gelijke kansen, participatie, gemeenschapsvorming, zelfontplooiing.
3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele
rollen.
a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; b. Rollen; i. De verbindende rol; expliciteert LETS Vlaanderen haar
visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken (zie oplijsting van de verschillende tendensen waarmee L
In het punt C. Doelstellingen LETS Vlaanderen verwijzen we bij de operationele doelstellingen, door middel van een
icoontje, hoe we via onze werking de verbindende rol zullen waarmaken.
b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; b. Rollen; ii. De kritische rol; expliciteert LETS Vlaanderen haar visie
op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken (zie oplijsting van enkele sporen die LETS Vlaanderen uitzet om haar kritische rol te kunnen realiseren.
In het punt C. Doelstellingen LETS Vlaanderen verwijzen we bij de operationele doelstellingen, door middel van een
icoontje, hoe we via onze werking de kritische rol zullen waarmaken.
c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; b. Rollen; iii. De laboratoriumrol; expliciteert LETS Vlaanderen haar
visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken (zie LETS als methodiek in de vrijwilligerswaardering (1) en onze omgevingsanalyse toont aan dat burgers steeds meer zelf maatschappelijke functies opnemen, waarbij letsen een meerwaarde kan bieden (2)).
In het punt C. Doelstellingen LETS Vlaanderen verwijzen we bij de operationele doelstellingen, door middel van een
icoontje, hoe we via onze werking de laboratoriumrol zullen waarmaken
4° de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele doelstellingen
die ze wil realiseren;
In Deel 1 Inhoudelijk deel; 4. Strategische en operationele doelen; C. Doelstellingen LETS Vlaanderen; geven wij een
onderbouwd en samenhangend geheel van de strategische en operationele doelstellingen die wij willen realiseren.
Op basis van een SWOT-analyse formuleren we vier strategische doelstellingen. We laten ze telkens voorafgaan door
een korte introductie waarbij we de beleidsuitdaging schetsen waarop de doelstelling anticipeert. Elke beleidsuitdaging refereert op haar beurt naar de sterkte/zwakte-scores die in het brede SWOT-schema zijn opgenomen. Hiermee
willen we aangeven dat we met de resultaten van het beleidsplanningstraject ook effectief aan de slag gaan.
Elke strategische doelstelling wordt naar operationele doelstellingen omgezet. De strategie is uitgewerkt in hoofdacties. We geven bij elke actie de resultaatsindicatoren aan. We expliciteren waar mogelijk ook de verantwoordelijke,
de budgetraming en de uitvoeringsperiode.

71

a. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft;
In Deel 1 Inhoudelijk deel; 4. Strategische en operationele doelen; A. SWOT, Zelfevaluatie geven we een beknopt
overzicht. Het vormt het scharnier naar de formulering van onze beleidsuitdagingen en doelstellingen. Onder elke
Uit de maatschappelijke contextanalyse, de stakeholdersbevragingen en de zelfevaluatie, SWOT haalden we een veelheid aan sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Deze zijn opgenomen in een algemene excel-lijst. De volledige
SWOT-oefening wordt in dit deel ook ontsloten via een link.

5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting bij de functiemix
en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; A. Functies; geeft LETS Vlaanderen aan op welke functies ze wil inzetten (de maatschappelijke bewegingsfunctie en de leerfunctie) en verantwoordt ze haar keuze.
b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; Functies en rollen; A. Functies; i. Visie op de functiemix; geeft LETS Vlaanderen haar onderbouwde visie op de gekozen functiemix. In de punten ii. Maatschappelijke bewegingsfunctie en iii. Leerfunctie
geeft LETS Vlaanderen haar onderbouwde visie op de onderscheiden functies. De maatschappelijke bewegingsfunctie
en de leerfunctie zijn de kernfuncties om onze missie en visie waar te maken: de motor en het platform zijn van het
letsen in Vlaanderen en Brussel.
c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren
1.
i.
ii.

Voor de cultuurfunctie:
de visie op cultuur in relatie
tot de missie van de organisatie;
een verantwoorde toekomstige werkwijze van de
organisatie om de praktijken
op te zetten die erop gericht
zijn cultuur te creëren, te
bewaren, te delen en eraan
deel te nemen;

2. Voor de leerfunctie:
i.
de visie op leren in relatie
tot de missie van de organisatie;
ii.
een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten

Niet van toepassing.
Hoewel LETS Vlaanderen de cultuurfunctie in meerdere of mindere mate
raakt, werd besloten om ze niet formeel op te nemen.
Wij verwelkomen graag cultuurorganisaties die aansluiten bij LETS-groepen.
Cultuur moet immers nog toegankelijker worden voor iedereen. Het remedierings- en beleidsplanningsproces dwingt ons echter om scherpe keuzes te
maken. Met onze beperkt middelen en mankracht zouden we tekortschieten
om de cultuurfunctie ook werkelijk beter te realiseren.

In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; A. Functies; iii. Leerfunctie
geeft LETS Vlaanderen haar visie op leren in relatie tot haar missie.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; A. functies; iii. Leerfunctie
geeft LETS Vlaanderen een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten: zie de gegeven oplijsten en de kader waarin wij naast
maatschappelijke kwestie, beoogde verandering en strategie ook een overzicht geven van de praktijken.
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1. Voor de gemeenschapsvormende functie:
i.
de visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot
de missie van de organisatie;
ii.
een verantwoorde toekomstige werkwijze om processen te ondersteunen en te
faciliteren die leiden tot
het vormen van groepen en
gemeenschappen of tot interacties tussen groepen en
gemeenschappen;

Niet van toepassing.

2. Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:
i.
De visie op engagement en
politisering en op relevante
samenlevingsvraagstukken
in relatie tot de missie van
de organisatie;
ii.
Een verantwoorde toekomstige werkwijze om praktijken op te zetten waarin
ruimte voor engagement en
politisering wordt gecreëerd
in relatie tot samenlevingsvraagstukken.

In Deel 1 Inhoudelijk luik; 3. Functies en rollen; A. Functies; ii. Maatschappelijke bewegingsfunctie; geeft LETS Vlaanderen haar visie op engagement en
politisering in relatie tot haar missie.

Hoewel LETS Vlaanderen de gemeenschapsvormende functie in meerdere of
mindere mate raakt, werd besloten om ze niet formeel op te nemen. Gemeenschapsvorming is en blijft echter een intrinsiek onderdeel van de LETS-methodiek. De gemeenschapsvorming heeft betrekking op het versterken van de
lokale LETS-groepen waarmee we voeling blijven houden. Ze blijven uiteraard
ook betrokken bij ons beleid. Maar LETS heeft en behoudt evengoed een potentieel effect op het versterken van de sociale cohesie in een buurt of omgeving.

rantwoorde toekomstige werkwijze om praktijken op te zetten waarin ruimte voor engagement en
politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraagstukken.

6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of de werking met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied.
a. De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich zal afspelen door kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van de al eerder gerealiseerde sociaal-culturele
werking aan te reiken;
In Deel 3 Kerngegevens, omvang en resultaten van de werking; 16. Werking; expliciteert LETS Vlaanderen waar
de werking zich zal afspelen door kerngegevens en cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect aan te
reiken over de al eerder gerealiseerde sociaal-culturele werking (2018 en 2019): aantal LETS-groepen in Vlaanderen
en Brussel, aantal LETS-leden, omvang en aard van de activiteiten en praktijken, aantal keren in de media, aantal lezers e-nieuwsbrieven/ e-flashes, aantal bezoekers LETS Vlaanderen-website, aantal likes en aantal volgers en bericht
bereik en interactie op Facebook. Ook in haar missie verwijst LETS Vlaanderen naar haar werking in Vlaanderen en
Brussel.

b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse taalgebied of het
Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 1. De essentie van LETS Vlaanderen; c. Het LETS Vlaanderen-DNA;
verwezen naar de werking van LETS Vlaanderen in Vlaanderen en Brussel.

i. Missie wordt

In Deel 3 Kerngegevens, omvang en resultaten van de werking; 16. Werking; staaft LETS Vlaanderen dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad:
overzicht aantal LETS-groepen en spreiding per provincie: LETS-groepen in alle Vlaamse provincies en LETS-groep in
1000 Brussel.
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7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
a. De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie aanvraagt, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk
afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 1. De essentie van LETS Vlaanderen; a. Wat is LETS? Tonen we aan dat de werking zich
aantoonbaar en hoofdzakelijk afspeelt binnen de vrije tijd van volwassenen.
LETS is occasioneel en niet-professioneel. Letsen gebeurt intrinsiek binnen de vrije tijd van volwassenen. Letsen is
een vrijetijdswerking waar vooral kleine huis-, tuin-, keukenklusjes beperkt in omvang en tijd, worden geruild en gewaardeerd.
De LETS Vlaanderen-werking speelt zich af binnen de vrije tijd van volwassenen die hun hobby, passie, talent inzetten
om andere mensen occasioneel te helpen met niet-professionele diensten. Zij ruilen zaken die zij graag doen voor
de hulp van iemand bij zaken die ze niet zo graag doen. Het sociaal contact en het feit dat ze tot een groep behoren
geeft een fijn gevoel en vormt een zinvolle vrijetijdsbesteding. LETS-groepsactiviteiten zoals een boswandeling, barbecue, samen kaarsen maken, enz. gebeuren in de vrije tijd van volwassenen.
LETS Vlaanderen-events, zoals de LETS-dag als hoogtepunt van de campagnes naar letsers én het ruime publiek; worden georganiseerd in de vrije tijd van volwassenen.
b. Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, omschrijft
en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.
Niet van toepassing.
8° de werking voor:
a. Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen
b. Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen, doelgroepen of het brede publiek
a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van
doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie expliciteert haar werking voor (een of meer)
specifieke kansengroepen en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of het
brede publiek;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 1. De essentie van LETS Vlaanderen; c. Het LETS Vlaanderen-DNA; i. Missie; expliciteert
LETS Vlaanderen haar werking voor het brede pub
-methodiek bij het
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 2. Contextanalyse; b. LETS in perspectief; ii. Onze doelgroep expliciteren we de keuzes die
we daarin maken op het vlak van doelgroepen en kansengroepen.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 4. Strategische en operationele doelen; C. Doelstellingen van LETS Vlaanderen expliciteren we in strategische doelstelling 1 en in operationele doelstelling 1.1 de werking voor het brede publiek.
In Deel 2 Zakelijk luik; 12. Communicatie; ii. Doelgroepen; expliciteren we welke keuzes we daarin maken op het
vlak van doelgroepen.
b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar toekomstige beleid en aanpak die
ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te streven of de organisatie expliciteert en verantwoordt haar toekomstige beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaal-culturele participatie van die kansengroepen te realiseren.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 2. Contextanalyse; b. LETS in perspectief; iii. Onze visie op diversiteit; expliciteren we de
keuzes en verantwoorden we ons toekomstig beleid en aanpak die we willen hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te streven.
ucatief
weerspiegelen een inclusi
De communicatie van LETS Vlaanderen daarin is ondersteunend en staat ten dienste van de te bereiken doelgroepen.
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9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier waarop ze betrokken en
ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers opnemen in de organisatie of de werking;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 5. Vrijwilligersbeleid; a. Rollen en taken; geven we aan welke rollen en taken vrijwilligers
opnemen binnen LETS Vlaanderen.
b. De organisatie expliciteert haar toekomstige ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm wil geven.
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 5. Vrijwilligersbeleid; b. Ondersteuningsbeleid & betrokkenheid; en in punt c. Inspraak en
participatie expliciteren we hoe we betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in LETS Vlaanderen vorm
willen geven.

Zakelijke beoordelingselementen en -criteria
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
a. De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;
In Deel 2 Zakelijk luik; 7. Geïntegreerd kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid; expliciteert LETS Vlaanderen hoe ze
een professioneel beleid zal voeren.
Ook in punt 9. Medewerkersbeleid; a. Visie op talent; b. Zoeken en vinden: c. Onthalen; d. Versterken; e. Motiveren,
betrekken, behouden; f. Functioneringsgesprekken; g. Interne communicatie en overleg.
Eveneens in punt 10. Organisatiestructuur en -cultuur; a. De organisatiestructuur & de werking van LETS Vlaanderen;
b. Een waardengedreven cultuur.
Ook in punt 11. Kennis- en informatiemanagement; a. Toegang tot kennis & informatie; b. Uitgewerkt kennis- & informatiemanagement; c. ICT-processen & procedures.
En in punt 12. Communicatie; Twee perspectieven, vier sporen; a. Externe communicatie; i. Aanpak; ii. Doelgroepen;
III Sporenbeleid & communicatiekanalen; iv. Professionele ondersteuning & kennisoverdracht; b. Interne communicatie; i. Ambassadeurs; ii. Draagvlak; c. Kwaliteitsbewaking.
En tenslotte in punt 13. Infrastructuur; a. We verhuizen; b. Zichtbaar, bereikbaar & toegankelijk.

b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;
In Deel 2 Zakelijk luik; 7. Geïntegreerd kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid; A. Kwaliteitszorg als instrument
om een professioneel beleid te voeren; expliciteert LETS Vlaanderen hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren:
zelfevaluatie gebaseerd op het EFQM-model, een kwaliteitssysteem op maat gebaseerd op de PDCA-cirkel en de Total
Quality Management-inzichten van Juran.

c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid;
In Deel 2 Zakelijk luik, 7. Financieel meerjarenbeleid; b. Financiële meerjarenplanning expliciteert LETS Vlaanderen
een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid.

2° de toepassing van de principes van goed bestuur
a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal organiseren;
LETS Vlaanderen geeft in Deel 2 Zakelijk luik; 8. Toepassing van de principes van goed bestuur; a. Transparantie en
verantwoording van het bestuur; i. De keten van controle en verantwoording; ii. Verbeterpunten; aan hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur zal organiseren.

b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en
bevoegdheidsverdeling;
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LETS Vlaanderen expliciteert in Deel 2 Zakelijk luik; 8. Toepassing van de principes van goed bestuur; b. Samenstelling van de bestuursorganen, rol en bevoegdheidsverdeling; i. Rol en bevoegdheden, ii. Samenstelling en expertisedomeinen; iii. Verbeterpunten vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en
bevoegdheidsverdeling.

a. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische beslissingen die
genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan;
In Deel 1 Inhoudelijk luik; 2. Contextanalyse; b. LETS in perspectief; iv. Toetsing bij de LETS-groepen; en v. Toetsing
bij externe stakeholders.
en
In Deel 2 Zakelijk luik; 8. Toepassing va de principes van goed bestuur; c. Betrekken van stakeholders bij strategische
beslissingen; i. Provinciale regiotafels; ii. Stakeholdersbevraging; geeft het bestuur aan hoe ze interne en externe stakeholders betrokken heeft bij strategische beslissingen die genomen zijn in het kader van het ingediende beleidsplan.

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische
en operationele doelstellingen.
LETS Vlaanderen verantwoordt in Deel 2 Zakelijk luik; 6. Afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk luik; a. Tijdslijn;
hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen.
We verwijzen ook naar het Sjabloon Meerjarenbegroting.

LETS Vlaanderen vzw
Wellekensstraat 45, 9300 Aalst
Ondernemingsnummer 0463967430
www.letsvlaanderen.be
info@letsvlaanderen.be
+32 (0)53 890 672
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