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1 OPDRACHTVERKLARING  

In dit hoofdstuk wordt de identiteit en de opdracht van de organisatie omschreven, nl. datgene wat de 

organisatie wil bereiken, de basisuitgangspunten die hiervoor worden gehanteerd, alsook de waarden, 

overtuigingen en principes die de organisatieleden delen. Uit dit kader vloeit ook de keuze voort voor een 

functiemix die gebaseerd is op de leer- en de maatschappelijke bewegingsfunctie.  

1.1 Missie 

Vrede wil als vredesbeweging meewerken aan de democratische opbouw van een vreedzame en 

rechtvaardige internationale samenleving gebaseerd op menselijke veiligheid en de afwijzing van 

militarisme. We willen dit doen door het bieden van informatie & inzichten en de activering van 

(georganiseerde) burgers. 

1.2 Visie - Beschrijving van de diverse facetten van de missie 

1.2.1 Vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving  

Wereldvrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook het bestaan van, of het streven naar een 

rechtvaardige maatschappij in een ecologisch duurzame wereld, waarin de bevolking op een 

democratische wijze participeert aan alle aspecten van het beleid. 

Volgens Vrede vzw is wereldvrede niet mogelijk zonder de realisatie van sociale rechtvaardigheid op 

het vlak van socio-politieke en economische relaties, ontwikkeling en milieu, in een samenleving met 

een zo laag mogelijk militair niveau. 

Een maatschappij wordt in essentie geschraagd door haar economische ordening. Vrede wil daarom 

steeds nagaan of, en in welke mate socio-economische machtsverhoudingen en ongelijkheid aan de 

basis liggen van conflicten.  

1.2.2 Menselijke veiligheid als voorwaarde voor vrede 

Een vreedzame samenleving is pas mogelijk als de basisbehoeften van eenieder zo evenredig mogelijk 

worden bevredigd, rekening houdend met de draagkracht van de planeet. Elk mens op de wereld heeft 

recht op een menswaardig bestaan. Oorlog en geweld zijn steeds het gevolg van uitsluiting, discriminatie 

en tegenstellingen die van allerlei aard kunnen zijn: politieke, sociale, raciale, culturele, ideologische, 

economische, religieuze, seksuele geaardheid, gender, enz. 

Dat is het uitgangspunt van het concept menselijke (of mensgerichte) veiligheid van het UNDP 

(Programma voor Ontwikkeling van de Verenigde Naties), dat we hanteren als referentiekader. Dit 

concept zet de mens centraal in het veiligheidsdebat en moet preventief handelen bevorderen. Het 

UNDP formuleert 7 componenten van de menselijke veiligheid die onderling verbonden zijn en elkaar 

beïnvloeden: 

Economische veiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke 

veiligheid, veiligheid van de gemeenschap en politieke veiligheid. 

Deze 7 componenten zijn eigenlijk universele behoeften waarvan de bevrediging economisch en 

cultureel bepaald wordt. De mens kan maar veilig zijn als hij in staat is zijn basisbehoeften te vervullen. 

Dikwijls biedt de samenleving alleen maar een schijnbevrediging van deze behoeften. Zo biedt 

bewapening slechts een schijnbevrediging van de behoefte aan veiligheid van de gemeenschap. 

We pleiten daarom voor het aanpakken van de structurele basisoorzaken van oorlog en geweld.  
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1.2.3 Een cultuur van Vrede als tegengewicht voor militarisme 

Het militarisme, een tendens die opgang maakt in de huidige politieke wereld, geeft a priori een militaire 

invulling aan menselijke veiligheidsproblemen. Oplossingen worden gezocht in de (her)bewapening van 

onze samenlevingen en conflicten worden aangepakt met militaire interventies die doorgaans geen 

antwoord bieden op de basisoorzaken en vaak zelfs contraproductief zijn. Vrede pleit voor politieke 

oplossingen van conflicten. 

De bewapening die gepaard gaat met het militarisme zorgt voor een groeiende invloed van het militair-

industrieel complex op onze samenleving – enerzijds op de democratische besluitvorming, onder meer 

door de parlementaire controle te bemoeilijken, en anderzijds door militaristische propaganda te 

stimuleren, wat o.a. een grote impact heeft op de mediaberichtgeving.   

Opnieuw vinden we in de schoot van de Verenigde Naties (VN) een interessant kader dat tegenwicht 

biedt aan het militarisme en gebaseerd is op een ander normen- en waardenkader: ‘een cultuur van 

Vrede’. Samengevat ziet de VN een cultuur van vrede als een integrale aanpak om geweld en 

gewelddadige conflicten te voorkomen door middel van vredeseducatie, de bevordering van een 

duurzame economische en sociale ontwikkeling, respect voor de mensenrechten, gelijkheid tussen 

vrouwen en mannen, democratische participatie, tolerantie, de vrije stroom van informatie en 

ontwapening. 

1.2.4 Inzichten door analyse op basis van studie en informatie 

Vrede gaat ervan uit dat gedegen informatie en het plaatsen van gebeurtenissen in hun historisch en 

maatschappelijk kader dé basisvoorwaarden zijn om te kunnen graven naar de dieperliggende oorzaken 

van conflicten. Pas als burgers goed geïnformeerd zijn, kunnen zij inzichten verwerven die een 

noodzakelijke voorwaarde vormen voor betrokkenheid bij, en een zinvolle participatie aan de 

democratische besluitvorming.  

Zonder informatie vallen burgers gemakkelijk ten prooi aan populistische ideeën. Zeker in deze volatiele 

tijden, waarin de moderne (sociale) mediaberichtgeving gekenmerkt wordt door flitsende beelden, 

oneliners, fake news, overaanbod, vervaging tussen feiten en meningen, en (over)gesimplificeerde 

voorstellingen, heeft de burger meer dan ooit nood aan kritische analyses gebaseerd op grondige 

informatie. Vrede wil daartoe bijdragen. Onze visie op leren past binnen de ‘kritische leertheorie’ die 

stelt dat leren ”onderdeel én motor is van de gewenste verandering. Leren en actie zijn dus onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. De ideeën over kritisch leren maken deel uit van een groter geheel: een kritische 

maatschappijopvatting, een beeld van het betere leven.”1 

Uit een studie van het Vlaams Vredesinstituut blijkt dat hoe meer men zich informeert, en hoe hoger de 

(daaruit afgeleide) kennis, hoe meer men zich actief zal inzetten voor vrede en geweldloosheid.2  

Vrede hecht groot belang aan sensibilisering, het delen van analyses en inzichten en het helpen van 

mensen om kritisch te zijn en een eigen standpunt te vormen. Dat verklaart de keuze voor de 

leerfunctie in haar sociaal-culturele functiemix.  

 
1 Syllabus: ‘Aan de slag met de leerfunctie’, Guy Van Eeckhout, Socius, 2019, pagina 15.  

2 Vlaams Vredesinstituut, ‘Vrede in Vlaanderen, opinies, argumenten van Vlamingen inzake vrede en geweld’, Rapport mei 
2007 p.106. 
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1.2.5 Van kennis naar activering 

Vrede beoogt dat verworven kennis bijdraagt tot attitudeveranderingen (denken) ten opzichte van het 

internationaal gebeuren, waardoor activering (handelen) in het kader van democratische participatie 

gefaciliteerd wordt. Democratie draait immers in essentie om betrokkenheid bij de samenleving, 

participatie aan beslissingen en toegang tot de elementaire basisbehoeftes.  

Evoluties en wijzigingen in de maatschappij zijn maar mogelijk als de machtsverhoudingen tussen de 

betrokken maatschappelijke actoren verschuiven. Aan die machtsverhoudingen werken -precies om 

maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen- is werken aan de versterking van een democratische 

samenleving. Dit doen we o.a. door acties te voeren en campagnes op te zetten.  

Voor Vrede vormt bewegingswerk een absolute kerntaak. De maatschappelijke-bewegingsfunctie is de 

organisatie dus op het lijf geschreven. Vrede heeft de afgelopen decennia een centrale en cruciale rol 

gespeeld in het activeren van mensen rond haar hoofdthema’s.  

 

1.2.6 (Georganiseerde) burgers en de vrije tijd 

Als we over de participatie van 'burgers' spreken, willen we benadrukken dat elke persoon die in deze 

samenleving leeft een rol zou moeten kunnen spelen in de opbouw ervan, ongeacht afkomst, religie, 

seksuele geaardheid, politiek gezindte, gender, enzovoort, en los van het al dan niet bezitten van een 

officieel staatsburgerschap. Vrede vzw werkt aan een inclusieve samenleving en past deze principes 

ook consequent toe binnen de eigen organisatie. Dat is het uitgangspunt van ons diversiteitsbeleid. 

De actieve interesse voor het internationaal gebeuren opwekken en ruimte creëren voor participatie kan 

zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, omdat maatschappelijke activering niet een eenvoudig 

optelsommetje is of een rechtlijnige opeenvolging van acties en reacties. Daarom wil Vrede mensen 

enerzijds rechtstreeks benaderen en activeren rond haar thema's, maar anderzijds ook onrechtstreeks, 

via andere bestaande sociale structuren waar veel mensen reeds deel van uitmaken 

(middenveldorganisaties, vakbonden, partijen, enzovoort).  

We menen dat de vredesthematiek een ruim veld van de samenleving beslaat en leggen daarom de nadruk 

op brede netwerking en samenwerkingsverbanden. We willen gebruik maken van de actieve spelers in 

andere sectoren om gezamenlijke initiatieven op te zetten. Beweging maken gebaseerd op een brede 

netwerking kan een grote impact hebben op de brede samenleving en op de politieke wereld. Ons 

parlementair vertegenwoordigingsstelsel moet volgens Vrede dus worden aangevuld met de activiteiten 

van een alerte, civiele maatschappij die ook inspeelt op de actualiteit. Mensen zijn immers het 

gemakkelijkst bereikbaar op momenten van emotionele betrokkenheid bij actuele internationale 

gebeurtenissen.  

De werking van Vrede speelt zich in hoofdzaak af binnen de vrije tijd van volwassenen: o.a. bestuur, 

lezingen, vormingen, vrijwilligerswerking, inleefreizen, activiteiten, actievoeren en campagnes 

uitbouwen doen we met (georganiseerde) burgers grotendeels tijdens avonduren en weekends. Conform 

onze missie en visie is het evenwel onvermijdelijk dat een deel van de werking tijdens de professionele 

werktijd van derden gebeurt. Dat gaat van vergaderingen tijdens samenwerkingen met andere 

organisaties, lobbywerk, en persbeleid. Dit alles vormt een noodzakelijk stuk van de werking, gezien 

Vrede zich als middenveldorganisatie op het snijvlak bevindt tussen burgers, bedrijven en overheid, maar 

vormt geenszins de hoofdmoot van de tijdsbesteding van onze personeelsleden en vrijwilligers.  
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1.3 ‘Politieke’ en ‘ongebonden’ vredesbeweging, en maatschappijkritische 
opiniestroming 

 

1.3.1 Politiek  

Het hanteren van het referentiekader ‘menselijke veiligheid’ maakt van Vrede een ‘politieke’ 

vredesbeweging - politiek in de betekenis van maatschappij-betrokken, niet van partijpolitiek. Zoeken 

naar structurele oorzaken van conflicten en maatschappelijke problemen, en deze aankaarten en 

aanpakken, vergt politieke keuzes en beslissingen. Beleid is nooit ‘neutraal’ of ‘pragmatisch’. Er zit altijd 

een visie over de maatschappij achter, een bepaald ideaal, een bepaalde ideologie en concrete 

streefdoelen. Politiek gaat dus fundamenteel over keuzes maken. Politieke beslissingen zijn nooit 

‘onomkeerbaar’ of ‘onontkoombaar’ -hoewel ze soms zo voorgesteld worden- maar een bewuste keuze 

van beleidsmakers. Vrede wil mensen en groepen hiervan bewust maken, politiseren, en mee op 

sleeptouw nemen op weg naar een vredevolle internationale samenleving. 

Het politiek zijn van Vrede vertaalt zich ook in onze aandacht voor en solidariteit met emancipatorische 

krachten die streven naar bevrijding, sociale rechtvaardigheid, democratisering en gelijkheid. Vrede 

verwerpt autoritaire tendensen of groepen die uitsluiting propageren. We nemen de fundamentele 

rechten en vrijheden die we terugvinden in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

(Verenigde Naties) en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (Europese Unie) als 

uitgangspunt.  

 

1.3.2 Ongebonden  

Vrede is ongebonden en pluralistisch. We zijn op geen enkele manier verbonden aan een bepaalde 

politieke partij en we werken samen met politici van verschillende democratische strekkingen die 

gevoelig zijn of die we gevoelig willen maken voor onze analyses of onze thema’s. Volgens Vrede is het 

belangrijk dat de civiele maatschappij een doelgerichte, actieve relatie van wisselwerking weet op te 

bouwen met de verschillende democratische politieke stromingen. 

Ongebonden betekent niet dat we uitsluitend op eigen houtje beweging willen maken. Integendeel, de 

samenwerking met andere middenveldorganisaties (ook internationaal) rond onze thema's is enorm 

belangrijk en werkt versterkend. We streven er daarom actief naar om een verbindende rol te spelen. 

Wereldvrede is een zaak van iedereen, vandaar dat we streven naar een breed draagvlak. 

 

1.3.3  Maatschappijkritische opiniestroming  

Al decennialang staat Vrede -wat internationale verhoudingen betreft- voor een bepaalde 

maatschappijkritische opiniestroming. Al jaren wijzen we op het belang van rechtvaardige sociale en 

economische relaties in het vredesdossier en staan we kritisch tegenover bepaalde sociaaleconomische en 

politieke evoluties in de samenleving. Vrede durft ‘out of the box’ te denken over thema's aangaande 

onze visie op een rechtvaardige en vreedzame internationale samenleving – vrije markt, humanitaire 

interventie, strijd tegen terrorisme, militarisme, eurocentrisme, de verantwoordelijkheid tot bescherming 

(R2P), migratie, enz. Deze maatschappijkritische rol zit Vrede als gegoten.  
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2 MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT   

In dit hoofdstuk maken we een beknopte analyse van de actuele maatschappelijke context waarin Vrede 

opereert, met bijzondere aandacht voor enerzijds de (internationale) politieke ontwikkelingen en trends 

die sterk bepalend zijn voor de keuze van onze hoofdthema’s en campagneonderwerpen, en anderzijds de 

socioculturele omgeving waarin Vrede vzw zich beweegt.  

2.1 Internationale politieke omgevingsanalyse 

De voor ons belangrijke internationale politieke trends zijn onderling sterk gerelateerd en hebben 

dikwijls een grote invloed op elkaar. De impact van internationale ontwikkelingen is ook duidelijk 

waarneembaar op regionaal, nationaal en plaatselijk niveau. Vrede heeft bijzondere aandacht voor de 

impact van bepaalde trends op ons land zoals de afbrokkeling van het multilateralisme, de stijgende 

militaire uitgaven, de hernieuwde kernwapenwedloop en de toenemende maatschappelijke polarisering.  

 

2.1.1 Militarisering 

De mondiale machtsverschuivingen van de afgelopen 2 decennia brengen onzekerheden en potentieel 

gevaarlijke situaties met zich mee. De heersende rivaliteiten tussen de verschillende machtscentra 

domineren de internationale betrekkingen, staan samenwerking in de weg en leiden tot een politiek van 

militarisering. 

 

Achter de feitelijke militarisering, zit ook een ‘militarisering van de geesten’ waarbij beleidsmakers op 

alle niveaus in toenemende mate politieke, economische, sociale en andere problemen aanpakken via een 

militaire benadering. Het teruggrijpen naar louter militaire oplossingen leidt de aandacht af van de 

fundamentele oorzaken van conflicten. 

 

Multipolaire wereld, Koude Oorlog 2.0 en afbrokkeling van het multilateralisme 

 

Tijdens de Koude Oorlog waren de internationale machtsverhoudingen duidelijk. De ideologische 

tegenstellingen verdeelden de wereld in 2 machtsblokken en een afhankelijke periferie. Het uiteenvallen 

van de Sovjet-Unie en het Warschaupact (het militair bondgenootschap van communistische landen in 

Oost-Europa), leidde tot de manifestatie van de Verenigde Staten (VS) als dominante supermacht. De VS 

claimde het monopolistisch leiderschap en nam de internationale politieke en economische bovenhand. 

Het militaire verlengstuk van deze dominantie leidde tot een hernieuwde stijging van de Amerikaanse 

defensie-uitgaven vanaf het midden van de jaren 1990.  

 

In het nieuwe millennium wordt de unilaterale machtsstatus van de VS in toenemende mate uitgedaagd 

door opkomende machten, in het bijzonder door China en Rusland, en evolueren we naar een 

multipolaire wereld. Anno 2019 is de VS in een handelsoorlog verwikkeld met de economische 

wereldmacht China. Die andere grote uitdager van de machtsconcentratie bij de VS (en bij uitbreiding 

het Westen), Rusland, probeert zich vooral op geopolitiek vlak uitdrukkelijker te positioneren op de 

grootmachtenkaart. Tot slot koestert de Europese Unie (EU) onder leiding van Frankrijk en Duitsland 

ambities voor een grotere rol op het mondiale politieke en economische toneel. Dat zorgt ook voor 

concurrentie en zelfs voor wrijvingen met de VS.  

 

De verschillende machtsblokken in de huidige multipolaire wereld wedijveren met elkaar voor de 

toegang tot schaarser wordende grondstoffen, voor de controle over handelsroutes en 

energietransportroutes, voor afzetmarkten, voor geopolitieke invloed, enz.  
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Het afgelopen decennium zijn de relaties tussen Rusland en 'het Westen' (VS en EU) -grotendeels 

vertegenwoordigd in en door de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO)- ernstig verzuurd, mede 

door de crisissen in Georgië (2008) en Oekraïne (2014). Rusland ziet de bouw van een NAVO-

antiraketschild in Polen en Roemenië, de oostwaartse expansie van de NAVO en de internationale 

uitbreiding van het actieterrein van deze westerse militaire alliantie met veel wantrouwen tegemoet. In de 

slotverklaring van de NAVO-top in Brussel (juli 2018) staan de Russische dreiging en de “agressieve” 

Russische acties dan weer opvallend centraal. Experten hebben het regelmatig over een 'Koude Oorlog 

2.0'.  

  

De huidige multipolaire wereld en haar veranderende machtsverhoudingen vormen een grote uitdaging 

voor de regulerende rol en de reële impact van de multilaterale instellingen die het product zijn van de 

machtsverhoudingen voortvloeiend uit WOII. Multilateralisme, internationaal recht en internationale 

reguleringsmechanismen -met als belangrijkste de Verenigde Naties (VN)- worden in toenemende mate 

als minder relevant ervaren door verschillende grootmachten. Zo plooit de VS onder president Trump 

nadrukkelijk terug op de eigen militaire superioriteit.  

 

Stijgende militaire uitgaven en hernieuwde wapenwedloop 

 

De toenemende economische en geostrategische wedijver tussen de grootmachten in de huidige 

multipolaire wereld gaat gepaard met een hernieuwde militarisering, die zich onder meer vertaald in een 

aanhoudende stijging van de mondiale militaire uitgaven. De wereld spendeerde in 2018 in totaal 1822 

miljard dollar aan militaire uitgaven. Dat is 12 keer het mondiale budget voor 

ontwikkelingssamenwerking en een stijging van 80% in vergelijking met 2 decennia eerder. 

Militarisering is uiteraard niet eenduidig en militaire budgetten kunnen sterk verschillen per land en per 

context, maar de trend van stijgende militaire uitgaven is algemeen. 

 

De NAVO-lidstaten samen waren in 2018 goed voor meer dan de helft (930 miljard dollar) van de 

wereldwijde militaire uitgaven, met de VS uitgesproken op kop. Het Amerikaans militair budget steeg 

van 586 miljard dollar in 2015 tot 718 miljard dollar in 2019. De Trump-regering stelde voor 2020 een 

militair budget van 750 miljard dollar voor. Om dit in perspectief te plaatsen: China, dat het op een na 

grootste defensiebudget ter wereld heeft, spendeerde in 2018, 250 miljard dollar. Het afgelopen 

decennium is er wel een onmiskenbare inhaalbeweging zichtbaar bij China, wiens militair budget op 10 

jaar tijd meer dan verdubbeld is. Het Russisch defensiebudget was 61,4 miljard dollar in 2018, een 

stijging van 27,9% in vergelijking met 2008. Maar om ook dit cijfer in perspectief te plaatsen: het 

Russisch defensiebudget is ongeveer even groot als dat van NAVO-lid Frankrijk alleen. Het beeld van 

een dreigende Russische militaire reus wordt door het Westen dus vooral gebruikt om de ‘eigen’ militaire 

uitgaven te verantwoorden.  

 

Er wordt verwacht dat de mondiale militaire budgetten de komende jaren nog sterker zullen stijgen. Op 

de NAVO-top in Wales (2014) is alvast afgesproken door de lidstaten om tegen 2024, 2% van hun Bruto 

Binnenlands Product (BBP) te besteden aan defensie. Vooralsnog slagen daar maar 7 lidstaten in. De 

Belgische regering heeft beslist om het defensiebudget van 0,9% naar 1,3% van het BBP op te trekken 

tegen 2030.  

 

Binnen de NAVO is Trump een fervent pleitbezorger van stijgende militaire uitgaven. Zijn herhaaldelijke 

oproepen hiervoor vallen niet los te koppelen van zijn beleid om de Amerikaanse wapenproductie en -

export aan te zwengelen.  
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Binnen de EU speelt zich een gelijklopend proces van militarisering af. In het Verdrag van Lissabon  

verbinden de lidstaten zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren (art 42.3). Het 

Verdrag introduceerde ook nieuwe militaire instellingen en concepten zoals het Europees Defensie 

Agentschap en de Permanente Gestructureerde Samenwerking (PESCO). Vooral sinds het Brexit-

referendum bevindt de Europese militarisering zich in een stroomversnelling. Eén van de pijlers van de 

nieuwe Globale Strategie van de EU (2016) is de versterking van de ‘Europese en technologische en 

industriële defensiebasis’. Landen die deelnemen aan PESCO verbinden zich ertoe om 20% van hun 

defensiebudgetten te besteden aan militaire investeringen en om hun militaire uitgaven ‘geregeld’ te laten 

stijgen. Nieuw is ook de oprichting van een Europees Defensiefonds voor de financiering van defensie-

onderzoek en voor gezamenlijke investeringen in nieuwe wapensystemen. Op operationeel vlak wil de 

EU beter in staat zijn om op autonome basis militaire operaties op te zetten in het buitenland door 

o.m. een betere financiering en uitrusting van de 'Battle Groups'. Dit alles neemt niet weg dat de banden 

met de NAVO verder worden aangehaald, o.a. via de ondertekening van een ‘gezamenlijke verklaring’ 

tussen de EU en de NAVO in 2018 inzake “gezamenlijke veiligheidsuitdagingen”.  

 

Het volume van de internationale transfers van wapens is sinds 2003 gestaag gegroeid. De VS is de 

grootste wapenproducent ter wereld en was in 2018 goed voor 40% van de mondiale defensie-export. Na 

de VS wordt de top 5 van grootste wapenexporteurs aangevuld door Rusland, Frankrijk, Duitsland en 

China. Samen stonden ze tussen 2014 en 2018 in voor 75% van de mondiale wapenexport. De 

wapenexport van de VS, Frankrijk en Duitsland steeg tijdens dezelfde periode aanzienlijk, terwijl de 

Chinese wapenexport marginaal toenam en de Russische wapenexport daalde. 

 

Achter de systematische stijging van de wereldwijde militaire uitgaven en de wapenexport zit een 

machtig militair-industrieel complex (MIC), een verstrengeling van de politieke wereld, de militaire 

apparaten en de defensie-industrie. Op Europees niveau is duidelijk zichtbaar hoe deze verstrengeling 

geformaliseerd wordt via het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Een Europees militair 

onderzoeksprogramma en een Europees Defensiefonds voorzien de komende jaren miljarden euro's 

belastinggeld voor onderzoek, ontwikkeling en de gezamenlijke aankoop van nieuwe wapensystemen, 

met als doel het stimuleren van de grote Europese wapenproducenten en de militarisering van de EU.  

 

-De voortschrijdende militarisering staat een vreedzamere internationale samenleving in de weg. Het is 

noodzakelijk om alternatieve concepten naar voor te schuiven zoals ‘demilitarisering’, 'menselijke 

veiligheid' en een ‘cultuur van vrede’.   

-De stijgende militaire uitgaven gaan steeds ten koste van andere belangrijke maatschappelijke 

investeringen, wat op zich opnieuw bijdraagt tot de creatie van nieuwe problemen. Deze premisse wordt 

samengevat in de slagzin van Vrede: 'Ontwapenen om te ontwikkelen'.  

-Vrede durft de legitimiteit van de NAVO in vraag te stellen aangezien dit westers bondgenootschap enkel 

militaire antwoorden naar voor schuift, een sterke motor vormt voor een verdere mondiale militarisering 

en een beter nabuurschap met Rusland in de weg staat.  

-Vrede gelooft dat de verankering van de militarisering binnen de EU een negatieve evolutie is en er 

geen Europees belastinggeld mag gaan naar de verdere uitbouw van de Europese wapenindustrie. 

– Vrede kiest voor veiligheidsinstellingen die beter de multilaterale diplomatieke en niet-militaire 

veiligheidsbenadering uitdrukken, zoals de VN en de OVSE. 
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Interventiepolitiek en aftakeling van de burgerlijke vrijheden 

 

Beleidsmakers op alle niveaus grijpen in toenemende mate terug naar militaire oplossingen voor 

politieke, economische, sociale en andere problemen. Deze reflex kan omschreven worden als 'een 

militarisering van de geesten'.  

 

Een belangrijk voorbeeld van een militaire oplossing voor politieke problemen op internationaal niveau 

is de heersende interventiedoctrine. Na de terroristische aanslagen van 11 september 2001 in de VS 

werd een mondiale Oorlog tegen Terreur gelanceerd die tot militaire interventies leidde in Afghanistan, 

Irak, Libië, de Hoorn van Afrika, Pakistan, Mali, Syrië, Jemen, Gaza, enz. Maar volgens data van de 

Global Terrorism Index vindt terreur net een voedingsbodem in oorlogsgebieden. Zoals Al-Qaeda het 

product was van een bewapenings- en steunprogramma dat de VS in de jaren 1980 uit geostrategische 

overwegingen opzette in Afghanistan, zo verrees de Islamitische Staat (IS) uit de puinhopen van de 

oorlog tegen Irak. De afgelopen 17 jaar van militaristische westerse interventiepolitiek gaat volledig 

voorbij aan de complexe maatschappelijke en internationale werkelijkheid die schuilgaat achter 

terrorisme en lijkt totaal contraproductief. De nefaste gevolgen van de militaire aanpak zijn niet gering 

en ook voelbaar in onze maatschappij. Jihadistische terreurgroepen legitimeren aanslagen in westerse 

steden bijvoorbeeld als een reactie op dit interventiebeleid.  

 

Het teruggrijpen naar militaire oplossingen heeft ook gevolgen voor de westerse liberale democratieën in 

de vorm van een inperking van de democratische controle (bv. de parlementaire controle op militaire 

interventies) of de inperking van de burgerlijke en politieke vrijheden. In het kader van de strijd tegen 

terreur kregen de veiligheidsdiensten in veel westerse landen bijvoorbeeld verregaande extra 

bevoegdheden en werden er langdurige noodsituaties ingevoerd waarbij het leger in de straten ontplooid 

werd (zoals ook nog steeds in België het geval is). 

 

-Het poneren van militaire oplossingen voor alle soorten maatschappelijke problemen is volgens Vrede 

inefficiënt en zelfs contraproductief.  

-Vrede verzet zich tegen de heersende militaire interventiedoctrine. 

-Structurele oplossingen via politieke onderhandelingen zijn de enige manier om geschillen op te lossen.  

-Vrede vindt dat militairen niet thuishoren in de straten van Belgische steden. 

 

Nucleaire wapens: een nieuwe kernwapenwedloop? 

 

In 2020 zal het exact 75 jaar geleden zijn dat de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki van de kaart 

geveegd werden door 2 kernbommen. Vandaag houden de kernwapenstaten nog altijd halsstarrig vast aan 

de nucleaire optie als een hoeksteen van hun veiligheidsstrategie. Kernwapens krijgen zelfs opnieuw een 

prominentere plaats. Naast klimaatsverandering vormen kernwapens vandaag de grootste existentiële 

bedreiging voor de mensheid.  

In totaal zijn er nog steeds 14.000 kernwapens op onze planeet. De VS en Rusland zijn samen goed voor 

meer dan 90% hiervan. Meer dan 2000 strategische kernwapens zijn onmiddellijk inzetbaar. Beide 

landen kondigden in 2018 uitgebreide diversificatie- en moderniseringsprogramma's van hun 

nucleaire arsenalen aan. Zo worden ook de 20 Amerikaanse B61-kernbommen die in het kader van de 

nucleaire afschrikkingspolitiek van de NAVO op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel liggen (elk 10 

keer krachtiger dan de bom die op Hiroshima gedropt werd), binnenkort vervangen door geüpgradede 

exemplaren. België zal in de komende jaren miljarden euro's investeren in de aankoop van nieuwe 

gevechtsvliegtuigen die deze nieuwe kernbommen moeten kunnen vervoeren en afleveren.  

http://economicsandpeace.org/reports/
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Naast de VS en Rusland zijn er nog 7 andere kernwapenstaten in de wereld: het Verenigd Koninkrijk, 

Frankrijk, China, Pakistan, India, Israël en Noord-Korea. Hun nucleaire arsenalen zijn aanzienlijk kleiner 

dan de Amerikaanse en Russische, maar ook deze staten zijn allemaal bezig met, of hebben de intentie 

om nieuwe kernwapensystemen te ontwikkelen of te ontplooien.  

Er waren de afgelopen jaren nog meer verontrustende ontwikkelingen wat kernwapens betreft, vooral op 

het vlak van wapenbeheersing en -controle. De VS trok zich in 2018 eenzijdig terug uit een 

multilateraal nucleair akkoord dat Iran verhinderde om kernwapens aan te maken. Te midden van 

afwisselend dreigementen en toenaderingen tussen de Amerikaanse en Noord-Koreaanse leiders, bleef 

Noord-Korea zijn nucleair- en rakettenprogramma testen. En de spanningen tussen de nucleair 

bewapende staten India en Kasjmir sloegen in 2019 nog maar eens over in gewelddadige confrontaties 

met een potentieel tot escalatie.   

De barse relaties tussen de VS (en de EU) en Rusland geven aanleiding tot een afbrokkeling van het 

nucleair wapencontrole- en beheersingsregime dat in de jaren 1980 en 1990 moeizaam werd opgebouwd. 

Eind juli 2019 bliezen de VS en Rusland finaal het INF-akkoord op. Dat verdrag uit 1987 zorgde voor de 

ontmanteling van 2700 kernwapens en maakte een einde aan de kernwapenwedloop tussen de VS en de 

toenmalige Sovjet-Unie. Met het verdwijnen van het INF-verdrag belet niets de VS en Rusland nog om 

opnieuw kernwapens met een bereik tussen de 500 en 5500 km te produceren, noch om ze eventueel in 

Europa te plaatsen. Beide landen lieten inmiddels weten dat de ontwikkeling van deze wapens al 

opnieuw is opgestart.  

 

Het New START-verdrag uit 2010 zorgde de afgelopen jaren voor een aanzienlijke vermindering van het 

aantal ontplooide Russische en Amerikaanse strategische nucleaire wapens. Maar dit bilateraal verdrag 

loopt af in 2021 en er zijn momenteel geen gesprekken in het vooruitzicht over een mogelijke verlenging 

ervan.  

De enige recente positieve evolutie wat kernwapens betreft, is het internationaal kernwapenverbod dat in 

2017 tot stand kwam. Het Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens werd door de VN geloodst 

dankzij de jarenlange inspanningen van de Internationale Campagne voor de Afschaffing van 

Kernwapens (ICAN), een consortium van organisaties (waaronder Vrede vzw) dat daar in 2017 ook voor 

beloond werd met de Nobelprijs voor de Vrede. Het verdrag verbiedt expliciet het bezit, het gebruik en 

de ontwikkeling van kernwapens. Het treedt echter pas in werking als het geratificeerd wordt door 50 

landen. Eind september 2019 hebben 79 landen het verdrag ondertekend en 33 landen het effectief 

geratificeerd. België, dat niet participeerde aan de onderhandelingen over een kernwapenverbod, weigert 

het te tekenen, net zoals de andere NAVO-landen.  

 

-Dat het internationaal veiligheidsbeleid van de NAVO (en andere kernwapenstaten) anno 2019 nog 

altijd gebaseerd is op het bezit van arbitraire massavernietigingswapens vindt Vrede problematisch. De 

nieuwe nucleaire wapenwedloop moet tegengegaan worden omdat die een ernstige planetaire bedreiging 

vormt. 

-Het streven naar een kernwapenvrije wereld is voor de vredesbeweging essentieel.  

-Vrede ijvert om te beginnen voor de verwijdering van de NAVO-kernwapens van Belgisch grondgebied 

en dringt er bij de federale regering op aan om het VN-kernverbod te ondertekenen.  
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2.1.2 De MONA-regio, een kruitvat 

Het groter Midden-Oosten (of de MONA-regio, bestaande uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika) dat 

zich uitstrekt van Marokko tot Pakistan, wordt al jaren geplaagd door chaos, oorlogen en gewapende 

crisissen. De militarisering, plaatselijke politieke en socio-economische evoluties, de aanwezigheid van 

etnische en religieuze minderheden, regionale rivaliteiten, het geostrategische spel en de internationale 

aandacht voor de toegang tot grondstoffen, dragen daar allemaal toe bij.  

 

De MONA-regio ligt niet alleen geografisch dicht bij Europa, maar deelt er ook historische, politiek-

economische, culturele en militaire banden mee. Tijdens het koloniale tijdperk legden de Europese 

bezetters de huidige grenzen van de MONA-staten vast. Deze artificiële grenzen hebben tot vandaag een 

invloed op het politiek klimaat, kijk maar naar de Palestijnse of Koerdische kwestie en de problematiek 

van de Westelijke Sahara. Recente ontwikkelingen tonen aan dat de bredere Midden-Oosten-regio de 

komende jaren in het oog van verschillende stormen zal blijven liggen en dat de conflictgevoeligheid van 

het gebied zeker niet zal afnemen.           

 

Fragiele staten, gewelddadige conflicten en militarisering in de MONA-regio 

Reeds in 2003 publiceerde de Wereldbank het rapport, Breaking the Conflict Trap, waarin een duidelijke 

link gelegd wordt tussen enerzijds armoede, onderontwikkeling en ongelijkheid en anderzijds de 

aanwezigheid van gewelddadige conflicten. Het rapport stelt dat de kans op een gewelddadig conflict 

15 maal hoger ligt in landen met lage inkomens dan in industrielanden. Structurele sociale 

onrechtvaardigheid vormt dus een basisoorzaak voor conflict.  

 

Ontwikkelende landen die gekenmerkt worden door een zwakke legitimiteit en werking van de Staat zijn 

enorm kwetsbaar voor interne en externe economische, sociale en politieke schokken. Deze fragiele 

staten worden gekenmerkt door wijdverspreide armoede, grote maatschappelijke ongelijkheid, negatieve 

sociaal-demografische indicatoren (kindersterfte, onderwijsgraad, …), enz. Verontrustend is dat de kloof 

tussen fragiele staten en andere ontwikkelende landen gestaag groter wordt.  

 

Dat fragiele staten erg conflictgevoelig zijn wordt bevestigd door de data verzameld door 

gespecialiseerde onderzoeksinstituten. Volgens het Heidelberg Institute for International Conflict 

Research (HIIK), werden er in 2018 wereldwijd 241 gewelddadige conflicten uitgevochten, waaronder 

41 'hoogst gewelddadige conflicten'. (Een stijging ten opzichte van de jaren ervoor.) Van deze 41 hoogst 

gewelddadige conflicten bestempelt het HIIK er 16 als 'grootschalige oorlogen' en 25 als 'beperkte 

oorlogen'. Van de grootschalige oorlogen we(o)rden er 9 uitgevochten in de regio van het Midden-Oosten 

en Noord-Afrika (Syrië, Libië, Jemen, enz).  

 

De data van de Fragile State Index overlappen grotendeels met de gegevens van het HIIK. Van de 30 

meest fragiele staten in 2018, worden er 19 geplaagd door hoogst gewelddadige conflicten. Buiten Haïti 

en Afghanistan liggen de 15 meest fragiele staten ter wereld allemaal in het Midden-Oosten en Afrika. 

Een efficiënt ontwikkelingsbeleid zou m.a.w. veel geweld en militaire interventies kunnen voorkomen. 

 

Ondertussen blijven de militaire budgetten in het Midden-Oosten en op het Afrikaans continent stijgen. 

De totale Afrikaanse militaire uitgaven kwamen in 2018 op 40,6 miljard dollar, in vergelijking met 34,5 

miljard dollar in 2008. In het Midden-Oosten stegen ze van 131 miljard dollar in 2008 tot 185 miljard 

dollar in 2014. Als men kijkt naar de militaire budgetten in verhouding tot het BBP zijn het vooral landen 

in het Midden-Oosten die het meest uitgeven - Saoedi-Arabië op kop. Dat land heeft momenteel het op 2 

na grootste defensiebudget ter wereld en is militair betrokken bij de oorlog in Jemen, waar het o.a. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/13938
https://hiik.de/?lang=en
https://hiik.de/?lang=en
https://fragilestatesindex.org/
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intervenieert via een bloedige bombardementencampagne. De situatie in Jemen werd in 2019 nog 

omschreven door de VN als “de ergste humanitaire crisis in de wereld”. 

 

De 5 grootste wapenimporteurs tussen 2014 en 2018 waren Saoedi-Arabië, India, Egypte, Australië en 

Algerije. Samen ontvingen ze 35% van alle wapenimport. In landen als Egypte en Algerije werden 

wapens ingezet tijdens het neerslaan van de democratische opstanden van 2011 (Arabische Lente) en 

helpen ze vandaag de interne repressie handhaven. Tussen de periodes 2009-2013 en 2014-2018 steeg de 

wapeninvoer door staten in het Midden-Oosten met 87%. Ondanks de problematische 

mensenrechtenreputatie van het Saoedische regime en zijn dodelijke interventie in Jemen, was Riyad in 

2017 en 2018 de grootste ontvanger van Europese wapens ter wereld. Ook vanuit België worden wapens 

naar Saoedi-Arabië geëxporteerd. Europese wapens vinden eveneens probleemloos hun weg naar Israël, 

hoewel dit land het internationaal recht systematisch naast zich neerlegt en o.a. schuldig is aan grove 

oorlogsmisdaden tijdens de opeenvolgende militaire operaties in de Gazastrook van de afgelopen jaren. 

 

-De fragiele staten in de MONA-regio zijn en blijven kwetsbaar voor gewelddadige conflicten. 

-Vrede pleit voor een efficiënt ontwikkelingsbeleid naar deze fragiele staten toe, alsook voor een 

algemene demilitarisering van de MONA-regio. Daarnaast wil Vrede dat België en de Europese Unie de 

mens- en volkenrechten in de regio effectiever verdedigen. 

-De lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, zouden zich aan de strengste ethische 

wapenuitvoernormen moeten houden en voor landen die zich schuldig maken aan zware 

mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, zoals Saoedi-Arabië, Egypte en Israël, zou een 

wapenembargo moeten gelden.  

 

De Palestijnse kwestie 

De bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is ondertussen al meer dan een halve eeuw oud. 

In de eerste plaats betekent de aanhoudende Palestijnse kwestie een constante negatie van het 

internationaal recht door de bezettende macht Israël. De Palestijnse kwestie is eveneens een 

symbooldossier dat in de MONA-regio tal van andere spanningen en conflicten genereert en 

aanwakkert. De jongste Israëlische regeringen hebben het kolonisatiebeleid alleen maar verder 

opgeschroefd, met o.a. de doorgedreven inperking van de bewegingsvrijheid van de Palestijnen en de 

onverminderde uitbreiding van de illegale Israëlische nederzettingen op de bezette gebieden.  

De EU benadrukt dat Israël zich uit de bezette gebieden moet terugtrekken en dat de 

bezettingsinfrastructuur illegaal is, maar stelt daar niets tegenover. Zo wordt er niet geraakt aan het 

Associatie-akkoord dat de onderlinge relaties vastlegt en dat Israël o.a. een voordelige EU-

markttoegang verschaft. De VN-Veiligheidsraad slaagt er niet in om Israël te dwingen het internationaal 

recht te respecteren. De VS blokkeert er elke dwangmaatregel gericht tegen het kolonisatiebeleid van 

Israël. Bovendien heeft Israël in de huidige president Trump een absolute bondgenoot gevonden. 

Verschillende maatregelen van de Trump-regering, zoals de verhuizing van de Amerikaanse ambassade 

naar Jeruzalem, de intrekking van de Amerikaanse bijdrage aan het VN-agentschap voor Palestijnse 

vluchtelingen, enzovoort, versterken en stimuleren de kolonisatiepolitiek van Israël nog meer en zorgen 

bijgevolg voor toenemende spanningen in regio.  

 

Vermits het Israëlisch bezettingsbeleid op internationaal en regionaal gouvernementeel niveau geen 

strobreed in de weg gelegd wordt, lanceerde het Palestijnse middenveld in 2005 de BDS-beweging 

(boycot, desinvestering en sancties), een vreedzame verzetscampagne voor vrijheid, gerechtigheid en 

gelijkheid. 
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-Op Europees niveau streeft Vrede naar een opschorting van het Associatie-akkoord met Israël.  

-Vrede is solidair met het Palestijnse volk en steunt o.a. de BDS-campagne tegen het Israëlische 

bezettings- en nederzettingenbeleid door ze in België te promoten. 

 

De Koerdische kwestie 

De Koerden vormen een belangrijke minderheid in verschillende landen van de MONA-regio (Irak, 

Syrië, Iran en Turkije). Historisch gezien is deze bevolkingsgroep de speelbal geweest van regionale 

machten die de verdeeldheid onder de Koerden aanwakkerden ten bate van eigen politiek gewin. Zowel 

in de door oorlogen geplaagde landen Irak als Syrië verwierven de Koerden de laatste jaren een grotere 

autonomie, hoewel de politieke stelsels en de militaire bedreigingen in beide landen verschillend waren. 

In Noord-Syrië (Rojava) en in het zuidoosten van Turkije werd door de Koerden geëxperimenteerd met 

het democratisch confederalisme, dat streeft naar een radicale gendergelijkheid en politieke participatie 

van alle bevolkingsgroepen. De Turkse president Tayyip Erdoğan lanceerde in 2016 een hardhandig 

binnenlands offensief tegen de Koerden, in 2017 heroverde het Iraakse leger een groot deel van de 

autonome Koerdische regio in het land, en in 2019 viel het Turkse leger Rojava (opnieuw) binnen. 

-Vrede heeft in de afgelopen decennia veel expertise opgebouwd rond de Koerdische kwestie en blijft de 

situatie op de voet volgen. 

-Vrede is solidair met het Koerdische volk en steunt emancipatorische bewegingen die opkomen voor het 

respect van de rechten van het Koerdische volk.  

 

Mondiale opwarming en migratiestromen  

De aan de gang zijnde antropogene opwarming van de aarde veroorzaakt in verschillende regio's 

ingrijpende klimaatveranderingen en extreme weersgebeurtenissen die leiden tot schaarste en 

onleefbare omstandigheden. In de toekomst zullen de gevolgen van de klimaatverandering in de meest 

arme en voedselonzekere gebieden in toenemende mate een katalyserend effect hebben op 

gewelddadige conflicten en er steeds meer rechtstreeks aan de basis van liggen.  

 

De gevolgen van de mondiale opwarming drijven vandaag al heel wat mensen tot migratie. 

Klimaatvluchtelingen versterken de migratiestromen van mensen die op de vlucht zijn voor oorlogen en 

geweld, en van mensen die op zoek zijn naar betere economische levensomstandigheden (slachtoffers 

van het structureel geweld van het huidige mondiale economische systeem).   

 

Hoewel migratie van alle tijden is, wordt de instroom van migranten door regeringen, reguliere media en 

een deel van de bevolking van heel wat welvarende regio's gezien als een grote bedreiging. Vanuit het 

Midden-Oosten, Noord-Afrika en Sub-Sahara Afrika wordt Europa de afgelopen jaren geconfronteerd 

met een instroom aan vluchtelingen die sinds 2015-2016 systematisch als een ‘crisis’ bestempeld wordt. 

Meer dan een decennium van buitenlandse militaire interventies (Irak, Libië, ...), interne politieke en 

sociaaleconomische spanningen (Syrië, Egypte, ...), de instorting van staatsstructuren, de voortdurende 

aanvoer van wapens, de aanwezigheid van terroristische groepen en criminele bendes, de geopolitieke 

belangen van regionale actoren en grootmachten, en het gebrek aan mogelijkheden om in een rudimentair 

levensonderhoud te voorzien, hebben in deze gebieden een onleefbare cocktail gecreëerd. Wanhopige 

mensen gaan vanuit de MONA-regio op zoek naar een beter leven in Europa. De verschillende 

migratieroutes zijn de laatste rustplaats geworden voor duizenden van hen. Volgens IOM's Missing 

Migrants Project verdronken er in 2018 alleen, 2299 asielzoekers in de Middellandse Zee in een poging 

Europa te bereiken.  

 

 

https://missingmigrants.iom.int/
https://missingmigrants.iom.int/
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Europa reageert door de buitengrenzen in toenemende mate af te sluiten en te militariseren en 

migranten (en al wie hen wil helpen) te criminaliseren. In mei 2015 werd een 'beveiligingsmissie' 

gelanceerd in de Middellandse Zee om de mensensmokkel met militaire middelen te bestrijden. Het 

budget van alleen Frontex, het Europees Grens- en Kustwachtagentschap, steeg van 98 miljoen euro in 

2014 tot 334 miljoen euro in 2019. Voor de periode 2021-2027 wordt alleen voor grensbeheer 9,3 miljard 

euro voorzien. De grote sommen die de EU buiten de Europese grenzen spendeert aan de zogenaamde 

vluchtelingencrisis, zitten niet in dit bedrag vervat.  

 

Deals met de ordediensten en de kustwachten van Turkije (2016) en Libië (2017) verzekeren EU-steun in 

ruil voor het onderscheppen en terugnemen van vluchtelingen voor ze Europa bereiken. Meerdere studies 

van de VN en verschillende mensenrechtenorganisaties hebben ondertussen aan het licht gebracht dat 

vluchtelingen in deze landen systematisch het slachtoffer worden van zware mensen- 

rechtenschendingen zoals (seksueel) geweld, arbitraire vrijheidsberoving, afpersing, slavernij, enz.   

 

-Vrede wil de interdependentie van de klimaatopwarming, conflicten en migratie benadrukken (zie 

concept menselijke veiligheid, hoofdstuk 1: ‘Opdrachtverklaring’).  

-Voor de vele problemen in de MONA-regio die o.a. een vluchtelingenstroom naar Europa veroorzaken, 

moeten structurele oplossingen gezocht worden. 

-Vrede kant zich tegen het gemilitariseerde Europese anti-vluchtelingenbeleid en vindt dat de rechten van 

vluchtelingen beter gerespecteerd moeten worden. 

 

2.2 Hoofdthema's  

Uit de voorgaande internationale politieke omgevingsanalyse blijkt duidelijk dat de 2 hoofdthema's 

‘Militarisering’ en ‘MONA-regio’ waarrond Vrede de afgelopen beleidsperiode werkte, nog altijd 

samenvallen met belangrijke ontwikkelingen die de realisatie van een sociaal rechtvaardige en 

vreedzamere internationale samenleving in de weg staan.  

De hoofdthema's van Vrede houden stand en zijn zelfs nog relevanter geworden. De aan elkaar gelinkte 

en gedeeltelijk overlappende hoofdthema's blijven de komende 5 jaar dus de leidraad vormen van onze 

dagelijkse werking. De officiële titels van de hoofdthema’s in de nieuwe beleidsperiode worden: 

1: ‘Militarisering’ 

2: ‘Menselijke veiligheid in de MONA-regio’ 

 

Impact 

 

We zullen uiteraard niet rond alle aspecten van deze hoofdthema's een uitgebreide campagnewerking 

kunnen opzetten. In eerste instantie willen we het publiek sensibiliseren, informeren en vormen over de 

belangrijke gebeurtenissen en evoluties die onder onze thema's vallen. Dit beantwoordt aan de 

leerfunctie in de sociaal-culturele functiemix. De impact die we daarbij nastreven is dat bepaalde 

onderwerpen en standpunten ook in de reguliere media verschijnen en mee het debat bepalen. De door 

het publiek verworven kennis kan dan bijdragen tot attitudeveranderingen (denken) ten opzichte van het 

internationaal gebeuren, waardoor activering (handelen) in het kader van democratische participatie 

gefaciliteerd wordt (maatschappelijke bewegingsfunctie). Deze activering wil Vrede mede kanaliseren 

via zelf opgezette acties en campagnes.  
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Wat het eerste thema betreft kiezen we er resoluut voor om gedurende de volledige beleidsperiode een 

doorgedreven campagne op te bouwen rond 'kernwapens'. We focussen daarbij in belangrijke mate 

op de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel. Idealiter is de impact van deze campagne 

dat de kernwapens definitief van de Belgische bodem verwijderd worden en dat België het VN-

kernwapenverbod ondertekent. Aangezien kernwapens echter opnieuw belangrijker worden in de 

veiligheidsstrategie van de NAVO en gezien de omvang van onze organisatie, streven we er in eerste 

instantie naar dat deze ideeën ingang vinden bij een zo groot mogelijk deel van de bevolking, het 

onderwerp worden van het publiek debat en hoger op de politieke agenda gezet worden.  

 

Rond het tweede hoofdthema zijn er voorlopig geen grote campagnes gepland, maar met kleinere ad hoc 

acties zetten we o.a. de BDS (de campagne tegen de illegale nederzettingen) en de aanhoudende 

blokkade van Gaza in de verf. Verder is het de taak van onze vredesbeweging om acute mondiale 

veiligheidscrisissen, zoals het uitbreken van een nieuwe oorlog, onder de aandacht te brengen. Het is 

onmogelijk om dit soort van crisissen concreet in te schrijven in een jaarplan, laat staan een vijfjarig 

beleidsplan. De agenda van Vrede wordt m.a.w. altijd voor een deel gestuurd door de actualiteit. 

Specifiek in de volatiele MONA-regio breken regelmatig zware veiligheidscrisissen uit - vaak met een 

grote impact op onze samenleving (vluchtelingen, terrorisme) - die onze onmiddellijke aandacht 

vereisen. Zo waren we in 2019 bijvoorbeeld getuige van de Turkse inval in het Koerdische Noord-Syrië, 

het uitbreken van grote verzetsbewegingen in Irak, Libanon, Algerije, Iran, enzovoort, en de zoveelste 

Israëlische bombardementen op Gaza. Het is helaas niet mogelijk om rond al deze crisissen campagnes 

en acties te plannen. Beweging maken staat ook gelijk aan keuzes maken. In het kader van onze 

leerfunctie trachten we de gebeurtenissen in de MONA-regio echter zoveel mogelijk onder de aandacht 

te brengen, ze te voorzien van een grondige contextanalyse en het buitenlandbeleid terzake te 

beïnvloeden. Momenteel besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de kwalijke ontwikkelingen in o.a. 

Jemen, Syrië, Afghanistan, Libië, de Westelijke Sahara en Egypte.          

  

2.3 Maatschappelijke evoluties met een rechtstreekse impact op de 
vredesbeweging  

 

Politiek klimaat in een geglobaliseerde wereld 

De nationale soevereiniteit en de macht van afzonderlijke staten wordt in toenemende mate aangetast 

door verschillende factoren. Er zijn heel wat (netwerken van) niet-statelijke actoren die een rechtstreekse 

invloed hebben op de bewegingsruimte en het beleid van nationale regeringen, zoals multinationale 

ondernemingen, internationale kredietverstrekkers (zoals het Internationaal Muntfonds), grote niet-

gouvernementele organisaties, maar ook criminele netwerken en terroristische organisaties. Verder 

zorgen de mondiale marktintegratie, de economische globalisering, transnationale politieke integratie 

(EU) en internationale problemen zoals de opwarming van de aarde, grondstoffenschaarste, enzovoort, 

voor een verdere uitholling van de autonomie van staten. Ook de razendsnelle ontwikkelingen in de 

communicatietechnologie creëren wereldwijde banden en relaties die niet langer rekening houden met 

nationale en regionale grenzen. 

 

In deze geglobaliseerde wereld is het een uitdaging voor een kleine Vlaamse vredesorganisatie, wiens 

thema's de landsgrenzen doorgaans ver overstijgen, om brede en grondige analyses te maken, gebaseerd 

op onze visie, en daar dan onderwerpen uit te destilleren waarrond ook op Belgisch en Vlaams niveau 

zinvol werk kan geleverd worden 
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In een reactie op de huidige volatiele geglobaliseerde wereld zien we de heropleving van allerlei 

nationalistische en identitaire bewegingen en partijen. In verschillende Europese landen kwamen de 

afgelopen jaren nationalistische, rechts-populistische en zelfs xenofobe partijen aan de macht of slaagden 

dit soort van partijen erin hun aanhang aanzienlijk te versterken. De data van de European Social Survey 

bevestigen de algemene verrechtsing van het politieke discours in Europa. Ook Vlaanderen ontsnapt niet 

aan deze trend.  

 

Binnen een dergelijke omgeving is het moeilijk om een boodschap van solidariteit, multilateralisme en 

internationale samenwerking gebaseerd op universele rechten en vrijheden, te promoten. In op zichzelf 

terugplooiende maatschappijen is het ook moeilijker om interesse op te wekken voor thema's die sowieso 

al als abstract, te groot of te ver van mijn bed beschouwd worden (oorlogen buiten Europa, de dreiging 

van de verspreiding van kernwapens, de mondiale stijging van de militaire budgetten, ...). Politici zijn 

evenzeer onderhevig aan deze sentimenten. Op een aantal gedreven politici na, zijn de meeste 

parlementairen -zowel op Vlaams als op federaal niveau- veel meer bezig met binnenlandse thema's dan 

met 'vrede en oorlog' in de wereld. Door te wijzen op de rechtstreekse impact van bredere issues op de 

onmiddellijke leefwereld van de mensen hier -bijvoorbeeld de vluchtelingenstroom die veroorzaakt 

wordt door deze 'verre' oorlogen, of de besparingen in de verzorgingsstaat om het defensiebudget te 

kunnen opkrikken- proberen we op deze evolutie in te spelen. 

 

Het huidige politieke klimaat in Vlaanderen, België en Europa is er een van strenge besparingen en 

fiscale soberheid. De socioculturele sector ontsnapt niet aan dit beleid en op die manier vormt het een 

bedreiging voor de Vlaamse vredesbeweging. In de context van de verrechtsing gaan er ook meer 

stemmen op om het middenveld te decimeren en de overheidsbudgetten voor maatschappijkritische 

NGO's drastisch in te perken. Het middenveld is echter een essentiële vertegenwoordiging van het 

krachtenspel binnen een democratische samenleving. Aanvallen op het middenveld vormen dus niet 

alleen een uitdaging voor individuele organisaties zoals Vrede, maar ook voor de essentiële werking van 

onze liberale democratie.   

  

Volgens de European Social Survey is er niet alleen sprake van een verrechtsing, maar ook van een 

toegenomen politieke polarisering binnen de Europese maatschappijen. Deze laatste trend biedt Vrede 

de kans om een grotere poel mensen bereid te vinden om haar analyses en standpunten te volgen en om 

actie te ondernemen in de richting van een vreedzamere internationale maatschappij.  

        

Professionalisering en depolitisering 

De sector van de niet-gouvernementele maatschappelijk geëngageerde organisaties (NGO) kent een 

enorme professionalisering. Dat kan qua efficiëntie (zowel intern als extern) een grote troef zijn, maar 

brengt ook bepaalde uitdagingen met zich mee. Grote middenveldorganisaties en NGO’s functioneren in 

toenemende mate als bedrijven die rekening moeten houden met de marktwaarde van hun merk en 

desgevallend hun thema's aanpassen aan de ontvankelijkheid van het publiek. Het is een hele uitdaging 

om maatschappelijk relevante onderwerpen die minder aanspreken wegens te ingewikkeld, die niet 

opgepikt worden door de media, of die niet 'sexy' genoeg zijn, alsnog onder de aandacht te krijgen van de 

media, van andere middenveldorganisaties en van het bredere publiek. Een doorgedreven 

professionalisering kan ook de band tussen de organisatie en de vrijwilligers bemoeilijken. 

De stijgende 'vermarkting' van de sector, gaat gepaard met een depolitisering en een bredere de-

ideologisering. Het ontbreekt veel middenveldorganisaties m.a.w. in toenemende mate aan een breed 

politiek  denkkader, waardoor er minder structureel werk wordt geleverd. Er wordt bijvoorbeeld 

zorgvuldig over gewaakt geen politieke standpunten in te nemen, en bij het zoeken naar doelstellingen 

http://www.europeansocialsurvey.org/findings/
http://www.europeansocialsurvey.org/findings/


16 

 

worden vaker one-issue dossiers gekozen. Deze staan volledig los van een bredere visie en vereisen dus 

geen inhoudelijke totaalanalyse. 

Werken voor een NGO wordt ook alsmaar meer een carrièrekeuze, met gespecialiseerde opleidingen en 

persoonlijke carrièredoelstellingen. Middenveldorganisaties worden bijgevolg steeds meer bevolkt door 

technocraten en specialisten die een meer holistisch beeld missen. Ze zijn gespecialiseerd in de 

beleidstechnische details van bepaalde dossiers, maar slagen er niet altijd goed in om ze in een breder 

maatschappijkritisch kader te plaatsen. Ze zijn ook veel minder geïnteresseerd in bepaalde politieke en 

maatschappelijke ontwikkelingen als die geen rechtstreeks verband lijken te houden met hun dossiers.  

Voor Vrede wordt het -met het oog op de samenwerking die we hoog in het vaandel dragen- een 

uitdaging om andere middenveldorganisaties en NGO’s te blijven enthousiasmeren voor thema's die op 

het eerste gezicht niet onder hun 'marketingplan' vallen of voor zich plots aandienende actuele 

onderwerpen die ze niet op voorhand hebben ingepland.   

 

Media-aandacht en aandacht voor nieuwe media 

De aandacht van media en publiek voor onze thema’s is zeer conjunctuurgebonden en vaak gelinkt aan 

gebeurtenissen die de bevolking hier rechtstreeks raken (bijvoorbeeld de aandacht voor de oorlog in 

Syrië wegens de toestroom van Syrische vluchtelingen). In verhouding tot het nationaal, Vlaams of 

lokaal nieuws is er in de media over het algemeen al jaren een dalende interesse voor internationale 

veiligheidsthema's. Deze vaststelling vinden we ook terug in een rapport van het Vlaams Vredesinstituut 

(VVI) uit 2011 over de impact van buitenlandberichtgeving.3 “Er wordt steeds minder over het 

buitenland bericht en het leven buiten de eigen landsgrenzen wordt ook nog eens opmerkelijk enger 

voorgesteld dan het leven in eigen land. Zo komen er slechts een beperkt aantal landen aan bod, zoals de 

VS en onze buurlanden; en ook de onderwerpkeuze is voorspelbaar: buitenlands nieuws is vaak negatief 

nieuws met thema’s als oorlog, rampen en criminaliteit.”  

Anno 2019 zet er zich ook een omvangrijke concentratie door in de mediasector die problematische 

proporties aanneemt. Grote mediaconcerns die zowel televisie maken als kranten publiceren, fusioneren 

met telefonie- en internetbedrijven, wat nefast kan zijn voor het pluralisme en de diversiteit van de 

berichtgeving.4  

De impact van de buitenlandberichtgeving is volgens de studie van het VVI niet gering. “Internationaal 

nieuws heeft een sterke agendazettende kracht: het zijn de massamedia die bepalen aan welke 

internationale onderwerpen publiek en politiek belang hechten.”  

De doeltreffendheid van de agenda en de werking (zowel qua inhoud als qua acties en campagnes) van 

de vredesbeweging zijn dus sterk afhankelijk van media-aandacht. De praktijk leert dat we jaren 

tevergeefs kunnen werken rond een thema dat dan plotseling, ten gevolge van een door de media 

opgepikte gebeurtenis, in de schijnwerpers komt te staan. Bepaalde eisen kunnen dan eensklaps een 

enorme boost krijgen. Media-aandacht is echter wispelturig en vluchtig, en al even snel merken we dat 

we weer achter de schermen aan het werk zijn. Een ander nadeel van de vluchtigheid van media-aandacht 

is dat er vaak geen tijd wordt gemaakt voor een grondige achtergrondanalyse en de context van bepaalde 

thema's (zoals conflicten).   

“Opgedane kennis over de internationale samenleving zorgt ervoor dat mensen genuanceerder denken 

over onze wereld, en zich sneller effectief inzetten voor vrede”, aldus het VVI. Dit bekrachtigt het belang 

 
3 https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/20110615_factsheet_impact_buitenlandberichtgeving.pdf  

4 https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2019/06/25/trendrapport-2019/ 

https://vlaamsvredesinstituut.eu/wp-content/uploads/2019/03/20110615_factsheet_impact_buitenlandberichtgeving.pdf
https://www.vrt.be/nl/over-de-vrt/nieuws/2019/06/25/trendrapport-2019/
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dat onze organisatie hecht aan de studie van de internationale politiek én aan het ontsluiten van die 

kennis via een doordacht pers- en communicatieplan. Vrede probeert om inhoudelijk goed gestoffeerd 

klaar te staan van zodra de aandacht voor een van haar thema's opflakkert. 

Het medialandschap evolueert razendsnel. Door de opkomst van de nieuwe sociale media (Facebook, 

Youtube, Twitter, …) daalt de kwaliteit van de kennis bij het publiek over internationale politiek verder. 

De zin voor nuance verdwijnt, meningen en feiten worden door elkaar gehaald, er is geen ruimte voor 

achtergrond en analyse want het aantal woorden is beperkt in de nieuwe formats, en de informatiestroom 

gaat enorm snel en is onophoudelijk. Volgens het VRT-trendrapport van 2019 “lijkt er een oorlog om de 

waarheid te woeden”. Het is daarom nog meer dan vroeger van belang dat Vrede grondige analyses en 

inzichten blijft verspreiden om door de bomen het bos te helpen zien – o.a. op een laagdrempelige en 

aantrekkelijke manier. 

Het is voor een kleine organisatie als Vrede een hele uitdaging om mee te zijn met, en zo efficiënt 

mogelijk gebruik te maken van alle mogelijkheden die de nieuwe media bieden. Het is een boot die 

echter absoluut niet gemist mag worden. Het feit dat het middenveld nu rechtstreekser naar een groot 

publiek kan communiceren, verschaft de vredesbeweging kansen. “Mensen die […] beter geïnformeerd 

zijn over de internationale samenleving vinden militair ingrijpen minder snel gerechtvaardigd dan 

mensen die minder geïnformeerd zijn. Ze hebben over het algemeen ook meer positieve vredesattituden 

en vinden oorlog minder een ver-van-mijn-bed-show, vrede minder een luxethema en geloven sterker in 

het feit dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren tot een meer vredevolle samenleving”, aldus het VVI.   

 

2.4 De Vredesbeweging en publieke opinie inzake vredesthema’s in Vlaanderen 

2.4.1 Positionering van Vrede binnen een diverse beweging 

Hoewel de vredesbeweging klein is, kan ze zich beroemen op een lange traditie. Ze behoort tot een van 

de oudste bewegingen in het land. De geschiedenis van de moderne vredesbeweging begint in de jaren 

voor WOI, getuige de Belgische Nobelprijswinnaars voor de Vrede in 1909 (Beernaert) en 1913 (La 

Fontaine). Na de Eerste Wereldoorlog klonk het 'nooit meer oorlog'. Ook op Europees niveau ontstond 

begin vorige eeuw al een actieve anti-oorlogsbeweging, met diverse strekkingen die tot vandaag zijn 

blijven doorwerken. Vrede zelf viert in 2019 haar 70ste verjaardag.  

De Vlaamse vredesbeweging is een heterogeen geheel van organisaties en groepen, elk met hun eigen 

geschiedenis, internationaal verwante strekkingen, doelstellingen en methodes. Vredesorganisaties 

kunnen aanzienlijk verschillen op politiek-ideologisch vlak. Deze heterogeniteit is een logische 

weerspiegeling van de verschillende visies binnen een gezonde democratische maatschappij. Sommige 

vredesorganisaties, bijvoorbeeld Vredesactie, beroepen zich op het pacifisme en actieve 

geweldloosheid, dat ook een sterke traditie kent binnen de Vlaamse beweging. Andere vinden de 

inspiratiebron voor vredeswerk in religie en het streven naar verzoening. In Vlaanderen is Pax Christi 

de bekendste vredesorganisatie van deze strekking. Nog andere organisaties baseren hun vredesconcept 

eerder op het credo ‘Nooit meer Oorlog’ en het zelfbeschikkingsrecht der volkeren, zoals VOS en Aan 

de IJzer. Vrede vzw behoort tot een strekking van de vredesbeweging die van het maatschappelijk, dus 

politiek, standpunt vertrekt, dat de sociaaleconomische organisatie van een samenleving bepalend is voor 

de andere maatschappelijke verhoudingen in die samenleving.  

Alle kleine en grote verschillen binnen de Vlaamse vredesbeweging kunnen voor verdeeldheid of 

discussies zorgen rond analyses, doelstellingen en strategieën. Maar mits geregeld onderling overleg en 

goede wederzijdse afspraken kan deze diversiteit ook een troef zijn. Differentiatie bevordert immers de 

complementariteit van de verschillende organisaties, die zowel qua inhoudelijke thema's als 
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actiemethodes een duidelijk eigen aanbod kunnen bieden.  

Er mag dan een aanzienlijke diversiteit zijn binnen de Vlaamse vredesbeweging, rond sommige 

fundamentele vredesthema’s, zoals de noodzaak van kernontwapening, bestaat er een grote consensus. 

Rond dit soort van consensusthema's heeft de vredesbeweging de traditie de krachten te bundelen om 

beter op het maatschappelijk debat te kunnen wegen. Binnen een gezamenlijke campagne zorgt de 

differentiatie aan invalshoeken en actiemethodes van de verschillende vredesorganisaties bovendien voor 

een grotere slagkracht en een breder bereik. 

De 5 genoemde vredesorganisaties zetelen als vrijwillig samenwerkingsverband in het bestuur van het 

Vlaams Vredesinstituut, dat werd opgericht als paraparlementaire instelling bij het Vlaams Parlement. 

Samenwerking 

De mobilisatiekracht van de vredesbeweging is altijd zeer conjunctuurgevoelig geweest, maar slaagde 

er op cruciale momenten geregeld in om massaal burgers op de been te brengen en zo politieke druk uit 

te oefenen – ondanks de historisch scheefgetrokken machtsverhoudingen, waarbij de beweging continu 

moet opboksen tegen een buitengewoon sterk verankerd en vermogend militair-industrieel complex. Dit 

wordt onder meer geïllustreerd door de betoging tegen de Vietnamoorlog in de jaren 1970, de 

antirakettenbetogingen in de jaren 1980 en de grote betoging tegen de oorlog in Irak (2003). De oorlog 

tegen Irak toonde evenwel ook aan dat de mobilisatiekracht op korte termijn snel weer kan afnemen. 

Verder is het ene conflict het andere niet. De oorlog in Syrië beweegt wel de gemoederen, maar dat 

vertaalt zich niet in de bereidheid om te participeren aan grote acties. Dat heeft voor een deel te maken 

met de mate waarin de bevolking het gevoel heeft dat mobilisatie een reële impact kan hebben, maar ook 

met de nationale politieke agenda, de aandacht van de media en de bereidheid van het middenveld om 

brede allianties te vormen.  

De mobilisatiekracht van de vredesbeweging in crisismomenten is immers voor een groot stuk te danken 

aan de traditie om steun te zoeken bij andere sociale bewegingen (vakbonden, vrouwenorganisaties, de 

milieu-, jongeren- en derde wereldbewegingen, progressieve politieke partijen, enz.) via ad hoc of 

langdurige samenwerkingsverbanden. Door samen te werken kan de vredesbeweging haar draagvlak, 

haar effectiviteit en haar legitimiteit vergroten. Vrede vzw is in tijden van crisis vaak de initiatiefnemer 

en coördinator van brede anti-oorlogsbewegingen. De andere bewegingen en organisaties in het 

maatschappelijk middenveld erkennen deze rol en verwachten zelfs dat Vrede ze opneemt. 

Traditioneel is de vredesbeweging ook erg actief in internationale samenwerkingsverbanden. De 

meeste vredesorganisaties in Vlaanderen en Wallonië zijn nationale vertakkingen van internationale 

netwerken. Dat heeft uiteraard te maken met de internationale aard van de thematieken, zoals 

grensoverschrijdende oorlogen, internationale wapenhandel, kernwapens, militaire allianties, enz. 

Sommige van deze internationale samenwerkingsverbanden zijn structureel en gebaseerd op 

gemeenschappelijke ideologieën, visies en doelstellingen. Zo participeren we heel actief aan de opbouw 

van een internationale vredesbeweging met het No To Nato-netwerk – medewerkers van Vrede zijn veel 

gevraagde sprekers op elke internationale conferentie hieromtrent. Andere internationale 

samenwerkingsverbanden zijn eerder ad hoc en hebben een tijdelijk karakter. Er zijn ook 

campagnegerichte samenwerkingsverbanden. Zo is Vrede een officiële en zeer actieve partner van de 

Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN), een campagne-organisatie die in 2017 de 

Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst mocht nemen. 
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2.4.2 Visies en attitudes over Vrede in Vlaanderen 

In 2007 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut (VVI) het rapport 'Vrede in Vlaanderen. Opinies en 

engagementen van Vlamingen inzake vrede en geweld'. Dit blijft tot vandaag de meest recente en 

omvattende studie over dit onderwerp.  

 

In de vakliteratuur vindt men een enge en een brede betekenis van de term 'vrede'. Onder 'negatieve' 

vrede (de enge betekenis) wordt de afwezigheid van oorlog en geweld verstaan. Volgens de VVI-

bevraging is dat ook de definitie die bij de Vlaamse respondenten het eerst opkomt. Maar een aanzienlijk 

deel van de Vlaamse bevolking ziet de invulling van vrede ook breder ('positieve' vrede), in termen van 

verdraagzaamheid, gelijkheid of (economische) rechtvaardigheid. Daarnaast is er bij de respondenten een 

duidelijke tweedeling te bespeuren over de oorzaken van oorlog en geweld. Voor 40% van de 

ondervraagden liggen taal- en cultuurverschillen (religie) aan de basis van conflicten, terwijl een 

meerderheid van 60% gebrek aan gelijke kansen, economische ongelijkheid en een gebrek aan 

democratie als diepere oorzaken ziet van oorlog en geweld. 

 

Voor de grote meerderheid van de bevolking is oorlog eigen aan de mens en bijgevolg onvermijdelijk. 

Daartegenover staat dat een kleine meerderheid vindt dat oorlog kan bijdragen tot een geweldloze 

samenleving en een vredevolle wereld. Voor 70% van de bevolking kan vrede nooit afgedwongen 

worden met geweld, wat in sterk contrast staat met het interventiegericht karakter van de NAVO, het 

militair bondgenootschap waar België lid van is. 

 

Voor de Vlaamse respondenten stond in 2007 het internationaal terrorisme op de eerste plaats in de lijst 

van prioritaire internationale problemen, gevolgd door de verspreiding van de kernwapens, het mondiale 

machtsoverwicht van één land en de illegale wapenhandel. Indien deze bevraging vandaag opnieuw zou 

worden afgenomen, zou de klimaatopwarming ongetwijfeld hoog op dit lijstje prijken. Dat lijkt bevestigd 

te worden door de 4de nationale bevraging van de Belgische overheid inzake klimaat (2017), waaruit 

blijkt dat de Belgen meer wakker liggen van het milieu en de klimaatsverandering (81%), dan van 

terrorisme (71%).5 

 

In 2007 was volgens het VVI-rapport twee derde van de bevolking in Vlaanderen voor de verwijdering 

van de Amerikaanse kernwapens gestationeerd op Belgische bodem. Een bevraging uit 2014 bevestigde 

deze grote meerderheid. Helaas lijkt de steun voor de verwijdering van de kernwapens te dalen, wellicht 

onder invloed van internationale ontwikkelingen zoals de toename van de spanningen met Rusland. Uit 

recentere internationale enquêtes uitgevoerd door YouGov in opdracht van ICAN en de Belgische 

Coalitie tegen Kernwapens (waarin Vrede een coördinerende rol speelt), blijkt immers dat 56% van de in 

2018 ondervraagde Vlamingen de kernwapens weg wil uit Kleine Brogel. In 2019 was dit nog maar 

51%. Het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt en het verbod voor banken om te investeren in 

kernwapens kunnen wel op de steun van twee derde van de Vlaamse bevolking blijven rekenen.6  

 

In 2014 was er ook een enquête over de Belgische aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Daaruit 

bleek dat meer dan de helft van de bevolking zich tegen een dergelijke aankoop kant, terwijl amper 

22,1% er voorstander van is. Uit de YouGov-enquête van 2019 blijkt dat 54% van de bevraagde 

Vlamingen geen kernwapencapaciteit wil voor de nieuwe gevechtsvliegtuigen. Desondanks werd de 

 
5 https://www.klimaat.be/nl-be/federale-dienst/activiteiten/communicatie/publieksenquete/ 9/12/2017 

6 https://www.icanw.org/campaign-news/polls-public-opinion-in-eu-host-states-firmly-opposes-nuclear-weapons/, 24/4/2019 

https://www.klimaat.be/nl-be/federale-dienst/activiteiten/communicatie/publieksenquete/
https://www.icanw.org/campaign-news/polls-public-opinion-in-eu-host-states-firmly-opposes-nuclear-weapons/
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Belgische aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen eind 2018 contractueel vastgelegd en werd een 

nucleaire wapencapaciteit niet uitgesloten. 

 

Uit het VVI-rapport van 2007 blijkt verder dat er in Vlaanderen veel steun bestaat voor het aan 

banden leggen van de wapenhandel. Driekwart van de respondenten vindt dat er geen wapens naar 

landen in oorlog mogen uitgevoerd worden, ook al kost dat jobs. Tot slot vinden de meeste Vlamingen 

dat de vredesproblematiek in een breder Europees en internationaal kader moet worden gezien. Daarbij is 

de VN volgens velen de enige legitieme instantie om te beslissen over een militaire interventie. 

 

Volgens het onderzoek dat voorhanden is, blijkt er voor veel standpunten van Vrede een redelijk groot 

draagvlak te bestaan in Vlaanderen (een brede definitie van vrede, verwijdering van de kernwapens van 

Belgische bodem, wapenembargo voor oorlogsgebieden, de VN en niet de NAVO is het enige legitieme 

internationale orgaan dat mag optreden rond veiligheidskwesties, enz.) 

 

Een stap verder dan een opinie verdedigen is het overgaan tot gedragsverandering en/of actie. De studie 

van het VVI stelt vast dat er nog heel wat potentieel bestaat op het vlak van vredesengagement in 

Vlaanderen. Overigens geeft een grote groep mensen te kennen dat ze zich al politiek engageert voor de 

vrede (zo nam 4 op de 10 respondenten al eens deel aan een vredesbetoging). Een nog grotere groep stelt 

dit niet te doen, maar daar wel toe bereid te zijn. Vooral voor eenmalige, minder veeleisende acties, zoals 

petities ondertekenen, posters ophangen of deelnemen aan een betoging, blijkt er nog heel wat potentieel 

te bestaan. Het VVI concludeert verder dat organisaties en organisatielidmaatschap essentieel zijn bij 

de conversie van consensusmobilisatie (principiële steun voor thema’s) naar actie-mobilisatie (effectieve 

deelname aan activiteiten). Mensen engageren zich dus niet voor wereldvrede in een vacuüm, maar 

omdat er organisaties zijn die hen dat vragen of hen daartoe een mogelijkheid bieden. 

 

De vredesbeweging in Vlaanderen kan ook voor mobilisaties rekenen op een potentieel breed draagvlak. 

Daartegenover staat dat de meeste vredesorganisaties weinig tot niet bekend zijn bij een breder publiek. 

Een grotere bekendheid van de vredesorganisaties zou ervoor kunnen zorgen dat een groter deel van de 

bevolking de weg vindt naar hun aanbod en/of gehoor geeft aan oproepen tot actie.  
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3 KERNGEGEVENS PERSONEEL, FINANCIËN EN WERKING 

3.1 Kerngegevens en cijfers over het personeel in de periode 2018-2019 

- Secretariaat (landschapskantoor) in het culturele bedrijvencentrum ‘De Expeditie’ in Gent. 

- Vast personeelsbestand van 3,51 VTE, verspreid over 5 personen.  

- Weinig verloop qua personeelsbezetting, de gemiddelde anciënniteit is 14 jaar (2019). 

- Gemiddelde leeftijd is 42 jaar, de oudste werknemer is 57 jaar en de jongste 29 jaar.  

- Er zijn 3 vrouwen werkzaam en 2 mannen.  

- Sterk geëngageerd personeel. Hoe het team functioneert en zich verhoudt tot de vrijwilligers en 

de bestuursorganen wordt uitgelegd in hoofdstuk 7: ‘Mensen en middelen’.  

- Een 30-tal actieve vrijwilligers helpen bij de werking van Vrede en jaarlijks lopen 2 

stagiair(e)s sociaal-cultureel werk stage bij Vrede.  

Taakverdeling in 2018-2019: 

2019 Totaal Ludo Soetkin Pieter Julie Lieve

EDU EDU EDU ADMIN VRIJW/COMM

351% 77% 77% 75% 50% 72%

organisatie: team, IKZ, … 70 5 5 20 35 5

studie en educatie 70 20 40 10

actie- en campagne 70 20 5 25 10 10

communicatie 89 20 27 10 5 27

net- en samenwerking 27 12 10 5

vrijwilligers 25 25  

3.2 Kerngegevens en cijfers over financiën in 2017-2018 7  

Vrede beheert een balanstotaal van 200.000€ anno 2017-2018. De vaste activa (computers en 

bureaumateriaal) zijn verwaarloosbaar, omdat alles vrijwel volledig afgeschreven is. De vlottende 

vorderingen op korte termijn schommelen rond de 25.000 à 28.000€ en er zijn ca. 170.0000€ liquiditeiten 

en beleggingen. 

Op de passiefzijde bedragen de lopende schulden tussen de 17.000 en 30.000€. Het eigen vermogen 

bedraagt 170.000€, provisies (ca. 30.000€ aan vakantiegelden) inbegrepen. We kunnen dus spreken over 

een goede solvabiliteit en liquiditeit.  

De organisatie is schuldenvrij en beschikt over een eigen vermogen dat dienst moet doen als ‘sociaal 

passief’. Op 31/12/2018 werd het sociaal passief op 315.000€ geschat door het sociaal secretariaat. Dit is 

een groot bedrage, gezien de grote gemiddelde anciënniteit en de daarmee gepaard gaande 

verbrekingsvergoedingen en patronale RSZ. Vrede probeerde daarom de voorbije jaren een bescheiden 

overschot te boeken. Vanaf 2019 wordt dit beleid verlaten, wegens de oplopende uitgaven. 

De jaarlijkse in- en uitgaven liggen rond de 300.000€, zo blijkt uit de resultatenrekeningen van 2017-

18. De inkomsten bestaan voornamelijk uit subsidies, in totaal rond de 250.000€: de basistoelage 

sociaal cultureel werk (rond de 174.000€ in 2018), diverse tewerkstellingstegemoetkomingen zoals 

Sociale Maribel-middelen (ca. 31.000€), ex-DAC-middelen (22.000€), VIA-middelen (16.500€) en 

kleinere projectsubsidies van lokale besturen en subsidies voor internationale reizen. Een zesde van de 

 
7 Nota externe financiële expert, 21 november 2018.  
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inkomsten komt uit andere bronnen: 20.000 à 30.000€ uit verkopen (tijdschriftabonnementen, 

lezingen, verkoop van vredesvlaggen, …) en 15.000 à 20.000€ uit giften.  

resultatenrekening 2017 2018

IN

subsidies CJSM € 171.684 € 174.278

subsidies ex-DAC € 22.076 € 22.517

subsidies VIA € 17.776 € 16.492

fonds sociale maribel € 31.760 € 31.560

€ 243.296 81% € 244.847 78%

subsidies projecten en reizen € 5.763 2% € 15.853 5%

eigen inkomsten zonder lidgelden en giften € 31.731 11% € 35.218 11%

lidgelden en giften € 20.578 7% € 17.362 6%

TOTAAL € 301.368 100% € 313.280 100%

UIT

bezoldigingen+ woonwerkverkeer € 219.587 78% € 231.410 73%

werkingsmiddelen € 63.432 22% € 85.255 27%

TOTAAL € 283.019 100% € 316.665 100%  

Driekwart van de uitgaven gaat naar personeelskosten, in totaal 230.000€. De rest gaat naar 

huisvestingskosten, werkingskosten, productiekosten en overhead. In 2018 werd een licht verlies 

opgetekend van 3000€. Verwacht wordt dat het verlies in 2019 groter zal zijn dan 10.000€.  

Vrede hanteert een zeer strenge begrotingscontrole, waarbij zowel team als RVB sterk gefocust zijn op 

financieel evenwicht, strakke uitgavencontrole en een strikte opvolging van de begroting en heeft 

daarvoor adequate structuren voorhanden.  

Gezien de loonkosten structureel sneller stijgen dan de subsidies, dreigt het evenwicht in de toekomst 

precair te worden. Gezien Vrede al een ernstige ronde aan kostenbesparingen achter de rug heeft, 

kunnen er vrijwel geen kosten meer geschrapt worden. Vrede bekijkt in de aanloop naar het nieuwe 

beleidsplan hoe nieuwe inkomstenbronnen kunnen aangeboord worden en tot op welke hoogte de 

reserves van de organisatie op verantwoorde wijze kunnen ingezet worden ter financiering van 

nieuwe initiatieven. Dit wordt uitgewerkt in ‘hoofdstuk 4: Externe evaluatie’ en ‘hoofdstuk 7: ‘Mensen 

en middelen’.   

 

3.3 Kerngegevens en cijfers over de werking in 2018-2019 

Onderstaande tabel geeft een algemeen beeld van de financiële middelen die tegenover de verschillende 

onderdelen van de werking staan, voor wat betreft personeelstijd en werkingsmiddelen. 

 

verdeling werkingskosten 2018 2019

personeelskost werkingsmiddelen totaal personeelskost werkingsmiddelen totaal

73% 27% 100% 76% 24% 100%

€ 231.410 € 85.255 € 316.665 € 231.850 € 73.526 € 305.376

organisatie: team, IKZ, … € 46.150 € 27.685 € 73.835 23% € 46.238 € 27.179 € 73.417 24%

studie en educatie € 46.150 € 500 € 46.650 15% € 46.238 € 1.506 € 47.744 16%

actie- en campagne € 46.150 € 40.501 € 86.651 27% € 46.238 € 23.921 € 70.158 23%

communicatie € 58.677 € 11.033 € 69.710 22% € 58.788 € 13.434 € 72.222 24%

net- en samenwerking € 17.801 € 2.783 € 20.583 7% € 17.835 € 4.487 € 22.321 7%

vrijwilligers € 16.482 € 2.754 € 19.236 6% € 16.514 € 3.000 € 19.514 6%  



23 

 

 

Organisatie: Werkingsmiddelen: huisvestings- en secretariaatskosten, verzekeringskosten, vergoeding 

aan derden, afschrijvingen en financiële kosten. Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar bestuur, 

teamoverleg, IKZ en administratieve ondersteuning. Totaal gemiddelde 23,5%, stabiele uitgave. 

Studie en educatie: Werkingsmiddelen: kosten verbonden aan opleiding, abonnementen en informatie. 

Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar studie, onderzoek en de educatieve opdrachten zoals geven 

van lezingen, deelname aan debatten, enz. Totaal gemiddelde 15,5%, stabiele uitgave. 

Actie- en campagne: Werkingsmiddelen: aankoop handelsgoederen (vredesvlaggen), 

verplaatsingskosten binnen- en buitenland en de organisatie van acties en evenementen. 

Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar voorbereiding en organisatie van acties, evenementen, 

campagnes, enz. Totaal gemiddelde 25%, vrij stabiele uitgave, grootte werkingsmiddelen afhankelijk van 

aard sociaal-culturele werking per specifiek jaar en het vinden van extra projectsubsidies. 

Communicatie: Werkingsmiddelen: websiteonderhoud, productie tijdschrift, Vredetelex en andere 

communicatiekanalen. Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar redactie tijdschrift, website, sociale 

mediabeheer, externe communicatie, woordvoerderschap, enz. Totaal gemiddelde 23%, stabiele uitgave. 

Netwerking en samenwerking: Werkingsmiddelen: verplaatsingskosten binnen- en buitenland, huur 

vergaderruimtes. Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar netwerking, coördinatie van en deelname 

aan samenwerkingsverbanden, internationale vertegenwoordiging. Totaal gemiddelde 7%, vrij stabiele 

uitgave. Afhankelijk van het vinden van extra subsidies voor internationale reizen 

Vrijwilligers: Werkingsmiddelen: praktische kosten vrijwilligersbeleid en vrijwilligersvergoedingen 

Personeelskosten: personeelstijd die gaat naar vrijwilligersbeleid (onthaal, begeleiding, evaluatie). 

Gemiddeld 6%, stabiele uitgave, maar ontoereikend om het vrijwilligersbeleid degelijk uit te bouwen. 

Pers- en communicatiewerking: 

Perswerking.  

- Gemiddeld 30 keer per jaar in de reguliere pers: met quotes, interviews, opiniestukken (ook 

op vraag van de redacties) in kwaliteitskranten (De Standaard, De morgen), Metro, Het Laatste 

Nieuws, MO*-magazine, Apache en op Knack.be.  

- Gemiddeld 65 keer per jaar in de alternatieve media zoals DeWereldMorgen (36 keer in 2018 

en 24 keer in 2019), Uitpers (32 in 2018 en 29 in 2019) en 11.be (5 keer in 2018 en 4 keer in 
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2019). Vrede is officieel partner van deze 3 organisaties. Het filmpje ‘Oorlog zonder Grenzen 

was het vierde meest bekeken filmpje (meer dan 154.000 kijkers) op de website van De 

WereldMorgen in 2017. 

- Gemiddeld 14 persberichten per jaar (regionale, nationale en internationale pers) in 2018 en 

2019 

Communicatiewerking. Vrede beschikt over een brede waaier aan communicatiemiddelen.  

- Vredetelex: 3-maandelijkse publicatie met A2-poster, 750 abonnees. 

- Tijdschrift: 3-maandelijkse publicatie, 48 pagina’s, dalend abonneebestand van 390 betalende 

abonnees in 2016 naar 315 in 2019 (o.a. 30 bibliotheken) + gratis verstuurd naar een 50-tal 

beleidsmakers.  

- Facebookpagina: groeide van 4377 (begin 2018) tot een slordige 5300 (eind 2019) volgers, 

toename van 10% per jaar. Gemiddeld 2 publicaties/dag.  

- Andere sociale media: Twitter: 852 volgers, Instagram 407 (nog niet systematisch én coherent 

genoeg in gebruik). 

- Website: brengt bewegingsnieuws, activiteitenkalender en -verslagen, en meer dan 2000 

inhoudelijke artikels (voornamelijk Nederlands, met ook een klein aanbod in Engels en 

Esperanto). Stijging van gemiddeld 188 bezoekers per dag in 2018 tot 234 per dag in 2019. 76% 

van de bezoekers is jonger dan 44 jaar, 5% ouder dan 65 jaar. Jaarlijks gemiddeld 140 nieuwe 

inhoudelijke artikels (om de 2,5 dagen een nieuw artikel). Het best gelezen artikel in 2019 ging 

over de vluchtelingenproblematiek (1891 keer gelezen) en het valt op dat interviews goed scoren 

qua leesbereik (2 in de top 5).  

- Digitale nieuwsbrief: via Mailchimp, 2-wekelijks aanbod naar 2400 abonnees.  

Studie, educatie en vorming (2018-2019): 

- Publicatie van 2 boeken via uitgeverij EPO. ‘Het Koerdisch Utopia (216 pagina’s) in december 

2018 en ’Weg van Oorlog. Over militarisme en antimilitarisme’ (135 pagina’s) in december 

2019. Verkoop via de reguliere boekhandel en via Vrede vzw. Van het Koerdisch Utopia werden 

er inmiddels 600 exemplaren verkocht. Het boek is terug te vinden in 39 Vlaamse bibliotheken. 

De publicatie van boeken leidt tot een grotere vraag naar lezingen, vormingen, debatten en 

interviews. 

- 35 lezingen op uitnodiging van derden, gemiddeld 40 mensen/lezing. Zo bereiken we jaarlijks 

ongeveer 1500 mensen voor een diepgaand gesprek, gevolgd door vragen en antwoorden. 

- 6 workshops voor jongeren in 2018 in het kader van de expo ‘Pacifisme in België’ (Zebrastraat, 

Gent). De expo zelf lokte meer dan 500 bezoekers. 

- 1 inleefreis naar Palestina/Israël (zomer 2019) met voorbereidend traject. Deelname van een 20-

tal jongeren.  

- Jaarlijkse vertoning van 4 documentaires met inleiding en Q&A, via de samenwerking 

Moviemiento aan Ugent. 

- 2 stages per jaar.  

- Rapport over financiële instellingen in België en investeringen in kernwapenproductie (2018). 

Acties, evenementen en campagnes 

- Campagne tegen Kernwapens:  

o Prikacties bij BNP Paribas in o.a. Brussel, Leuven, Gent en Brugge, in het kader van 

een internationale campagne met ICAN waarin Vrede een centrale rol speelde.  
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o Online klachtenactie naar o.a. KBC, Deutsche Bank en BNP Paribas tegen 

investeringen in kernwapens.  

o Hiroshima-Nagasaki, jaarlijkse herdenking in Gent met lokale politici en meer dan 

350 toeschouwers voor een muzikaal-cultureel en inhoudelijk programma.  

o Jaarlijkse nationale vlaggencampagne gericht naar steden en gemeenten, gekoppeld 

aan het thema kernwapens. 155 burgemeesters tekenden in 2018 een gezamenlijke Open 

Brief aan de federale regering: ‘Steun het VN-kernwapenverbod!’ 

- Campagne tegen aankoop nieuwe gevechtsvliegtuigen (afgelopen eind 2018): 

o 35.000 handtekening opgehaald, nationale betoging, kleinere ludieke acties. 

- Acties tegen de NAVO: 

o Organisatie en coördinatie NAVO-tegentop in Brussel in 2018 (ook 2017) met o.a. een 

manifestatie (+2000 deelnemers) en een internationale conferentie (150 deelnemers). 

o Deelname aan acties en afvaardiging van sprekers op de conferenties in het kader van de 

NAVO-tegentop in Washington (april 2019) en Londen (december 2019). 

- Evenement naar aanleiding van 70 jaar Vrede (december 2019): meer dan 250 aanwezigen, 

sterk inhoudelijk programma met 4 vrouwelijke activisten uit de VS, Afghanistan, Nederland en 

Palestina, slam poetry en muziek. 

 

Netwerking en samenwerking:  

 

- Film- en kunstenfestival Eye on Palestine, Gent (2018): meer dan 500 bezoekers, Keynote 

lecture, 4 buitenlandse gasten, 3 films, expo, vernissage, muziek, slam poetry, …  

- Belgische coalitie tegen kernwapens: 

o Nationaal kernwapendebat, Brussel (2019), met vertegenwoordigers van alle 

democratische Vlaamse partijen.  

o 2 internationale YouGov-enquêtes over de houding t.a.v. kernwapens, ook in België  

- Lid Internationaal Coördinatiecomité No-to-Nato-netwerk. 

- Officieel en actief lid van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), de 

organisatie die in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg: pers-, actie-, en lobbywerk in België. 

- Lid van het Midden-Oosten-platform 11.11.11, het ledenoverleg van 11.11.11 en de Algemene 

Vergadering van 11.11.11 

Beleidsbeïnvloeding: 

- Nationaal (dubbel) defensiedebat, Gent (2018): Initiatief van Vrede vzw met o.a. Knack-

magazine als partner - 250 aanwezigen. Experten-debat met L. De Brabander en professor J. 

Holslag, en politiek debat met toenmalig voorzitter van de Kamercommissie Defensie, K. 

Grosemans (N-VA), en toenmalig voorzitter van de sp.a, J. Crombez. 

- Tal van lobbygesprekken met politici op lokaal, federaal en Europees niveau inzake 

kernwapens, de aankoop nieuwe gevechtsvliegtuigen en de Midden-Oosten politiek van ons 

land. Het Overlegplatform met Parlementairen kwam in 2018 4 keer samen en in 2019 1 keer. 

- Lobbygesprekken met CSR-verantwoordelijken van ING, BNP Paribas, KBC, Bank Degroof-

Petercam over investeringen in kernwapens. Dit leidde tot een concrete beleidsverandering van 

KBC die in de zomer van 2018 aankondigde niet meer te zullen investeren in de 

kernwapenindustrie. 

- Spreker in het Europees Parlement op een conferentie over de NAVO (juni 2018) en tijdens 

een bijeenkomst van de GUE/NGL-fractie over kernwapens (september 2019). 
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4 EXTERNE EVALUATIE 

4.1 Verslag van de visitatiecommissie 

In haar positieve eindevaluatieverslag zonder aanbevelingen (10 juli 2018) formuleert de 

visitatiecommissie een aantal gerichte verbetersuggesties ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling 

van Vrede vzw en haar werking.  

Samengevat, moedigt de visitatiecommissie Vrede aan: 

- om haar huidige en beoogde publieksbereik beter in kaart te brengen en op basis van deze 

oefening haar strategie om een ruim en divers publieksbereik te realiseren verder te verfijnen. 

- om haar visie op diversiteit en interculturaliteit structureel uit te rollen. 

- om de samenhang in de huidige communicatiemix te versterken. 

- om haar educatieve werking meer te expliciteren.  

- om de mogelijkheden te onderzoeken om vrijwilligers, stagiairs en partners in te zetten om de 

ideeën voor een nieuw educatief aanbod mee uit te werken. 

- een proactief en gericht beleid rond vrijwilligers en stagiairs te voeren en daarbij ook ruimte te 

creëren voor de inhoudelijke betrokkenheid van haar vrijwilligers. 

- blijvend aandacht te besteden aan kennisborging en -deling in de organisatie. 

- als verbeterpunt, om de effectiviteit en kwaliteit van de werking nog meer systematisch in beeld 

te brengen.  

- om verder op zoek te gaan naar structurele financiering. 

 

4.2 Aan de slag met de verbetersuggesties van de visitatiecommissie  

Vrede vzw is aan de slag gegaan met de verbetersuggesties uit het finale visitatieverslag. Zo werd o.a. 

een externe financiële adviseur ingeschakeld die de organisatie financieel doorlichtte (najaar 2018) en 

een communicatie-expert (najaar 2019) die samen met het team van Vrede een traject doorliep waarbij 

onze publieksgroepen nader gedefinieerd werden met het oog op de ontwikkeling van een gerichte 

communicatiestrategie. 

 

4.2.1 Structurele financiering 

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan om verder op zoek te gaan naar structurele 

financiering die bijdraagt tot een duurzame financiële basis voor de toekomstige werking en 

hiervoor een beroep te doen op externe ondersteuning. Daarnaast moedigt de commissie Vrede 

aan om haar prijzenbeleid helder te communiceren naar potentiële aanvragers.” 

De visitatiecommissie erkent en waardeert de inspanningen die reeds geleverd werden inzake financieel 

beleid en alternatieve inkomsten, en begrijpt ook dat het niet evident is voor een kleine kritische, 

politieke organisatie zoals Vrede om fondsen te werven.  

Vrede maakt een prioriteit van de zoektocht naar een duurzame financiële basis voor haar 

toekomstige werking (zie hoofdstuk 5: 'Prioritaire uitdagingen’). Op suggestie van de visitatiecommissie 

verzocht Vrede vzw een externe financiële expert (STRATEGUY, najaar 2018) om een analyse te 

maken van de huidige financiële toestand en pistes voor nieuwe inkomstenbronnen en mogelijkheden tot 

investeringen te onderzoeken.  
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Huidige werking: De financieel adviseur concludeert dat de organisatie financieel gezond is.“De stevige 

financiële situatie is het resultaat van een jarenlang volgehouden aandacht voor begrotingscontrole. 

Zowel team als bestuur zijn sterk gefocust op financieel evenwicht, strakke uitgavencontrole en strikte 

opvolging van de begroting, en hebben daarvoor adequate structuren voorhanden”. Hij stelt ook vast dat 

er vrijwel geen kosten meer kunnen geschrapt worden, de organisatie heeft “de voorbije jaren een 

ernstige ronde cost cutting achter de rug.”  

Uitdaging: “De organisatie ervaart een toegenomen druk, omdat de loonkosten structureel sneller stijgen 

dan de totale subsidie. Omdat beide posten het leeuwendeel uitmaken van uitgaven en inkomsten, dreigt 

het huidige evenwicht in de toekomst precair te worden”, aldus de financieel adviseur. Nieuwe 

inkomstenbronnen aanboren is dus een noodzaak. 

Ambitie: Naar aanleiding van de opmerkingen van de visitatiecommissie en de besluitnota van de 

financiële adviseur heeft Vrede ervoor gekozen om in te zetten op de introductie van een betalend 

organisatielidmaatschap, gekoppeld aan een systeem van doorlopende opdrachten. Onze visie op 

lidmaatschap wordt beschreven in hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen’. Het betalend lidmaatschap 

gekoppeld aan doorlopende opdrachten moet concreet zorgen voor nieuwe structurele financiële 

inkomsten tussen de 8.500€ (2021) en 16.000€ tegen 2025. Dit systeem wordt uitgerold vanaf eind 

2019. 

Daarnaast werd besloten om het gedrukt tijdschrift stop te zetten, enerzijds in het kader van de nieuwe 

communicatiestrategie (zie infra) en anderzijds in de context van de zoektocht naar een zo efficiënt 

mogelijke besteding van de beperkte middelen. De afschaffing van het gedrukt tijdschrift levert immers 

een aanzienlijke kostenbesparing op. De jaarlijkse druk- en portkosten (goed voor ongeveer 9.000€) 

halveren in 2020 en verdwijnen volledig vanaf 2021. De nieuwe financiële inkomsten verworven door de 

introductie van een betalend lidmaatschap, moeten de weggevallen inkomsten van de 

tijdschriftabonnementen opvangen, maar hebben het potentieel om veel meer te genereren. 

In respons op de besluitnota van de financiële adviseur doet Vrede verder een aantal toekomstgerichte 

investeringen op basis van de bestaande reserves. Zo investeren we in 2019 stevig in o.a. de externe 

begeleiding voor het ontwerp van een nieuwe communicatiestrategie en de organisatie van een 

evenement en een uitgebreide campagne om leden te werven.   

Verbeteringstraject: 

- Doelgerichte investeringen met oog op een terugverdieneffect in nabije toekomst (2019-2020). 

- Kostenbesparing door stopzetten driemaandelijks tijdschrift vanaf de zomer van 2020. 

- Nieuwe structurele inkomsten via de introductie van een betalend lidmaatschap van de 

organisatie, 2020. 

- Hernieuwen van de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken, 2021. 

- Extra fondsenwervende activiteiten, jaarlijks te overwegen. 

- Gerichte projectsubsidies als extra werkingsmiddelen voor de campagnewerking. 

- Participeren aan Europese subsidiedossiers en projectdossiers bij (internationale) stichtingen. 

- Helder extern prijzenbeleid inzake lezingen.  

- Uitbreiden van de digitale mogelijkheden om Vrede financieel te steunen via de website. 
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4.2.2 Beleid rond vrijwilligers 

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan om de mogelijkheden te onderzoeken om 

vrijwilligers, stagiairs en partners in te zetten om de ideeën voor een nieuw educatief aanbod 

mee uit te werken. 

De visitatiecommissie moedigt Vrede aan een proactief en gericht beleid rond vrijwilligers en 

stagiairs te voeren en daarbij ook ruimte te creëren voor de inhoudelijke betrokkenheid van 

haar vrijwilligers.” 

Huidige werking: De visitatiecommissie stelt vast “dat Vrede een degelijke vrijwilligerswerking heeft, … 

en dat Vrede erin geslaagd is de voorbije jaren om haar vrijwilligersploeg deels te verjongen”.  

Ambitie: Vrede heeft de voorbije jaren heel wat vooruitgang geboekt wat vrijwilligerswerking betreft, 

maar het team en de achterban blijven de verdere uitbouw ervan als een prioritaire uitdaging 

beschouwen, zie hoofdstuk 5: 'Prioritaire uitdagingen’.  

De vorming en zo groot mogelijke betrokkenheid van vrijwilligers en stagiair(e)s vormen een essentieel 

onderdeel van het toekomstige vrijwilligersbeleid. Hoe Vrede dit zal aanpakken wordt uitgewerkt in 

hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen’. Daarin wordt ook de link tussen de vrijwilligerswerking en de 

omvorming naar een ledenorganisatie uitgelegd, evenals de opportuniteiten die daarmee gepaard gaan. 

 

4.2.3 Samenhang in communicatiemix en beoogd publieksbereik 

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan haar huidige en beoogde publieksbereik beter in 

kaart te brengen en op basis van deze oefening haar strategie om een ruim en divers 

publieksbereik te realiseren verder te verfijnen… en om de samenhang in de huidige 

communicatiemix te versterken. De visitatiecommissie oppert het idee om blijvend – in functie 

van de doelgroepen die de organisatie wil bereiken – op zoek te gaan naar media die een groter 

of ander publieksbereik hebben.” 

“Vrede heeft de voorbije jaren werk gemaakt van het verbeteren van haar website en haar aanwezigheid 

op de sociale media. Vrede hanteert een waaier aan communicatiemiddelen en heeft ook oog voor de 

effectiviteit ervan”, zo stelt de visitatiecommissie. 

Vrede heeft haar communicatiemix in de aanloop naar het nieuwe beleidsplan grondig intern 

geëvalueerd. Samen met vrijwilligers legde het team onder begeleiding van een externe communicatie-

expert (Docwerkers.be, najaar 2019) een traject af richting een concrete en uitvoerbare alomvattende 

communicatiestrategie. 

Huidige werking: Vrede beschikt over een heel brede waaier aan communicatiemiddelen (website, 

Vredetelex, digitale nieuwsbrief, Facebook, Twitter, Instagram, enz.), maar de onderlinge samenhang kan 

beter. Vrede scoort voor een organisatie van bescheiden omvang zeer goed qua bereik op de sociale 

media (meer dan 5200 volgers op Facebook eind 2019) en de website (gemiddeld bijna 3000 lezers per 

maand). Ons aanbod is inhoudelijk heel sterk, maar is nog te veel toegespitst op een doelpubliek dat al 

zeer geïnteresseerd is in onze thema’s en/of Vrede al goed kent.  

Het driemaandelijks tijdschrift (48 pagina’s) wordt door de lezers inhoudelijk zeer sterk gewaardeerd, 

maar kende een continu dalend lezersbestand (van 390 in 2016 tot 315 in 2019). Dit past in een algemene 

trend waarbij gedrukte media het al jaren steeds moeilijker krijgen om op te boksen tegen het overwicht 

van de uitbreidende digitale media. 
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Vrede ziet de mogelijkheden van bepaalde media-instrumenten, zoals infographics, podcasts en 

audiovisueel materiaal voor digitale communicatie, maar maakt hier nog geen systematisch en coherent 

gebruik van.  

Uitdaging: Het verbreden van het publieksbereik, het hanteren van een nieuwe communicatiestrategie 

gebaseerd op een gericht doelgroepenbeleid waarbij bepaalde doelgroepen benaderd worden met 

specifieke media-instrumenten, en het heroriënteren van de huidige communicatiemix met grote nadruk 

op digitale communicatie én oog voor een aantal gedrukte media. 

Ambitie: Vrede wil de komende beleidsperiode ingaan met een nieuwe, concrete 

communicatiestrategie, waarbij de verschillende vooraf gedefinieerde doelgroepen benaderd worden 

met specifiek op hen gerichte media-instrumenten en communicatiemiddelen.  

Na een grondige evaluatie van de bestaande communicatiemiddelen nam Vrede de beslissing om na 62 

jaar te stoppen met de publicatie van het gedrukte tijdschrift. Onder meer om de communicatiemix 

na het verdwijnen van het tijdschrift op punt te zetten, werkte het team, samen met enkele vrijwilligers en 

onder externe professionele begeleiding, een nieuwe communicatiestrategie en doelgroepenbeleid uit.  

De Vredetelex (oplage 750) is een andere driemaandelijkse gedrukte publicatie -een laagdrempeliger 

bewegingsblad, dat uitgevouwen kan worden tot een poster- wordt behouden, maar zal in de toekomst 

alleen nog naar betalende leden van Vrede gestuurd worden.    

Vrede zet in op een vernieuwing van de website (2020) die inhoudelijk een bredere groep van mensen 

moet aanspreken: van nieuwe mensen die op zoek zijn naar laagdrempelige informatie over de thema’s 

waarrond Vrede actie voert, tot de reeds geïnformeerde en zeer geïnteresseerde lezer die op zoek is naar 

diepgravende analyses en inzichten. Tegelijkertijd moet de website ook het belangrijkste 

communicatieplatform zijn van Vrede als beweging. Ook voor de sociale media moet een coherente 

strategie uitgewerkt worden die de aandacht van verschillende doelpublieken op de thema’s van Vrede 

vestigt. In functie van deze strategie volgen enkele medewerkers en een vrijwilliger opleidingen over de 

werking van de sociale media. 

Dit alles vereist een heroriëntatie van de personele middelen en de verhoging van de financiële 

middelen voor communicatie. Een nieuwe halftijdse communicatiemedewerker wordt in dienst 

genomen vanaf 2021. 

Verbetertraject: 

- Uitwerken van een nieuwe communicatiestrategie (najaar 2019). 

- Definiëren van doelgroepen aan de hand van persona’s (najaar 2019). 

- Stopzetten van het tijdschrift (zomer 2020). 

- Eenmaal per jaar een kwaliteitsvolle gedrukte publicatie uitgeven, te beginnen vanaf 2020. 

- Ontwikkelen van laagdrempelige inhoud die gericht is op het aantrekken van nieuwe mensen: 

Q&A’s, factsheets, infographics, enz. (2020-2022). 

- Werken met een mediaplan met content-kalender, bijsturing tijdens teamvergaderingen (2020). 

- Het HERO-HUB-HELP-schema gebruiken als kader voor onze mediapraktijk.  

- Bijhouden van kerncijfers voor impactmeting, continue evaluatie en bijsturing (IKZ). 

- Investeren in de aanpassing van de website en de uitrol van een klantenrelatiebeheersysteem 

(CRM), (deadline zomer 2020). 

- Aantrekken van een specifieke communicatiemedewerker (2021). 

- Opleidingstrajecten voor medewerkers voorzien.  

- Investeren in digitale logistieke ondersteuning: smartphones, enz. 
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- Investeren in een ruimer communicatiebudget voor ondersteuning door professionele diensten. 

- Vijfjaren-investeringsplan om tegen 2025 een nieuwe website te kunnen lanceren. 

 

4.2.4 Impact, effectiviteit en kwaliteit van de werking in kaart brengen 

“De commissie raadt Vrede aan op zoek te gaan naar een manier om de impact van haar 

werking meer systematisch in kaart te brengen en op basis van die resultaten haar strategie met 

betrekking tot de verschillende facetten van de werking (communicatie, publieksbereik, 

vrijwilligers) verder te verfijnen. Daarnaast moedigt de commissie Vrede aan om de strategie 

achter haar operationele werking meer zichtbaar te maken.” 

“Daarnaast is het een verbeterpunt om de effectiviteit en kwaliteit van de werking nog meer 

systematisch in beeld te brengen en te verduidelijken hoe de resultaten hiervan de strategie van 

de organisatie beïnvloeden. De commissie wil Vrede ook aanmoedigen om de tweewekelijkse 

teamvergadering te benutten als instrument om de werking als team vorm te geven en het globaal 

overzicht over de werking te behouden.” 

Hoe Vrede met deze verbetersuggestie aan de slag gaat, wordt uitgewerkt onder ‘Integrale 

Kwaliteitszorg’, in hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen’. 

 

4.2.5 Kennisborging- en deling 

“De visitatiecommissie spoort Vrede aan blijvend aandacht te besteden aan kennisborging en -

deling in de organisatie.” 

Huidige werking: Voor nieuwe werknemers en stagiair(e)s is er een ‘onthaaldocument’ voorzien die de 

nieuwe kracht wegwijs maakt in de organisatie en de wettelijk verplichte informatie bevat. Stagiair(e)s 

krijgen een mentor toegewezen die hen begeleidt bij de inwerking in de organisatie. Voor alle 

werknemers bestaat een gedetailleerde functieomschrijving. De basistekst, het beleidsplan en de 

voortgangsrapporten bevatten cruciale informatie over de visie, cultuur en werking van Vrede.  

Inhoudelijke kennis wordt in hoofdzaak gedeeld met de organisatieleden en externen door de (al dan niet 

digitale) ontsluiting via artikels en opiniestukken, Vredetelex, lezingen, boeken, enz. Organisatie-

gerelateerde kennis (draaiboeken, verslagen, …) wordt gedeeld via Google-drive. Omgevingskennis 

(externe relaties, praktijkervaring, …) valt moeilijker te delen. De tweewekelijkse teamvergaderingen 

zijn cruciaal in de mondelinge kennisdeling. De verslagen van deze vergaderingen worden systematisch 

bijgehouden en gedeeld binnen het team en de RVB. 

Uitdaging: De visitatiecommissie stelt vast dat “de medewerkers erg loyaal zijn aan de organisatie en 

een aantal van hen zijn al lang in dienst. Bijgevolg zijn een aantal van hen zeer gespecialiseerd in de 

thema’s. Er is bovendien een organisatiecultuur van autonoom werken. Dit maakt de organisatie 

kwetsbaar bij vertrek van een medewerker.”  

Ambitie: Vrede maakt verder werk van het vasthouden en delen van kennis, met extra aandacht voor (1) 

het delen van de inhoudelijke- en omgevingskennis van de oudste werknemers en (2) het bijhouden en 

delen van informatie over de achterban via een nieuw systeem om gegevens over onze achterban te 

beheren (CRM), zeker nu Vrede een ledenorganisatie wordt. 
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Verbetertraject: 

- Toewijzen van een mentor voor de inwerking van nieuwe collega’s. 

- Inhoudelijke en praktische vormingen voor teamleden en vrijwilligers (vanaf de tweede helft 

2020). 

- In gebruik nemen van een nieuw CRM-systeem (zomer 2020). 

- Onderzoeken van een nieuw systeem voor back-ups van alle computers (2021). 

- Aandacht voor GDPR-voorwaarden over de gegevensbescherming. 

 

4.2.6 Educatief aanbod: werking meer expliciteren en nieuw aanbod uitwerken 

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan om haar educatieve werking meer te expliciteren. 

Aangezien de educatieve insteek vaak geïntegreerd is in activiteiten, projecten en materialen met 

een andere focus, dreigt het educatieve facet van de werking onderbelicht te blijven.  

De visitatiecommissie moedigt Vrede aan om de mogelijkheden te onderzoeken om vrijwilligers, stagiairs 

en partners in te zetten om de ideeën voor een nieuw educatief aanbod mee uit te werken.” 

Huidige werking: Vrede beschikt over tal van educatieve materialen (tijdschrift, Vredetelex, powerpoints 

bij lezingen, boeken, eenvoudige informatieflyers ter ondersteuning van campagnes, enz). Vrede 

experimenteert met de productie en verspreiding van educatief audiovisueel materiaal maar doet dit niet 

op systematische wijze. Jaarlijks geeft Vrede tientallen lezingen op uitnodiging van derden, participeert 

het aan debatten en organiseert het zelf vormende activiteiten zoals conferenties, Vredescafés (waarop 

informeel één thema wordt uitgespit) en documentaire reeksen.  

Uitdaging: De educatieve werking van de organisatie meer expliciteren, rekening houdend met een 

doelgroepenbeleid. Het uitwerken van een nieuw en gericht educatief aanbod in samenwerking met 

vrijwilligers en stagiairs. 

Ambitie: De huidige educatieve materialen en vormende activiteiten op peil houden. Bekijken wat de 

mogelijkheden zijn voor het gebruik van educatief audiovisueel materiaal op de website. Het uitwerken 

en realiseren van een nieuw gericht educatief aanbod in samenwerking met vrijwilligers, waaronder het 

specifiek creëren van meer laagdrempelige educatieve materialen (factsheets, Q&A’s, enz.). Het 

organiseren van intensievere gerichte vormingen (zoals een vormingsweekend met en voor vrijwilligers). 

Ter compensatie van het verlies van het gedrukte tijdschrift als educatief materiaal, streven we er naar 

om per jaar een kwaliteitsvolle gedrukte publicatie te verwezenlijken (een vormelijk mooie infobrochure, 

een boek, …).   

Verbetertraject: 

- Stopzetting van het tijdschrift (zomer 2020). 

- Uitwerken nieuw, gericht educatief aanbod: 

o Laagdrempelig: aangeboden via de website (vanaf 2020). 

o Meer gespecialiseerd: streefdoel elk jaar een gedrukte kwaliteitsvolle publicatie.  

- Vrede onderzoekt en investeert de uitbouw van een multimediaal aanbod (podcasts, video’s, 

infographics). 

- Uitwerken vormingsaanbod gericht op een educatief traject voor zowel vrijwilligers als brede 

achterban. 
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4.2.7 Diversiteitsbeleid 

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan om haar visie op diversiteit en interculturaliteit 

structureel uit te rollen in alle facetten van de werking, meer zichtbaar te maken en verder te 

verfijnen of verruimen vanuit haar thema. Er zijn mooie projecten met betrekking tot diversiteit 

en interculturaliteit (Eye on Palestine, Vredescafés), maar het is niet altijd duidelijk in welke 

strategie of visie deze inspanningen kaderen.” 

Huidige werking: De visitatiecommissie stelt vast dat de organisatie verschillende inspanningen levert in 

het kader van diversiteit en interculturaliteit (samenstelling team, etnisch-divers publiek bij specifieke 

activiteiten en diverse vrijwilligersploeg), en dat ze op dat vlak veel ideeën heeft die ze verder wil 

uitwerken. 

Vrede heeft een uitgesproken en brede visie op diversiteit, zie ook ‘Hoofdstuk 1: Opdrachtverklaring’. 

Conform haar missietekst mikt vrede op de participatie van (georganiseerde) burgers. In onze visietekst 

benadrukken we dat elke persoon die in deze samenleving leeft een rol zou moeten kunnen spelen in de 

opbouw ervan, ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid, politiek gezindte, gender, enzovoort en 

los van het al dan niet bezitten van een officieel staatsburgerschap. Vrede werkt aan een inclusieve 

samenleving en past deze principes ook consequent toe binnen de eigen organisatie. Vanuit onze 

brede definitie beschouwd, is de hele organisatie (het team, de vrijwilligers en het bestuur) momenteel 

divers samengesteld én bereiken we een op alle vlakken divers publiek (leeftijd, gender, afkomst, sociale 

klasse, …).  

De afgelopen beleidsperiode heeft Vrede met succes inspanningen geleverd om de bestuursorganen 

vrouwelijker en jonger te maken. We slaagden er niet in om specifiek mensen met een andere etnisch-

culturele achtergrond blijvend te betrekken bij de bestuursorganen. Achteraf gezien, werd het specifiek 

zoeken naar personen die aan dit profiel voldeden, als een vrij kunstmatige manier van werken ervaren. 

Wat de instroom van nieuwe mensen betreft in het team, de bestuursorganen en de vrijwilligersploeg 

kiezen we ervoor om te vertrekken van inhoudelijke kwaliteiten, waarbij iedereen welkom is. De 

inhoudelijke insteek is de enige manier om een duurzame nieuwe instroom te realiseren. 

Vrede mengt zich publiekelijk in het diversiteitsdebat (opiniestukken, solidariteitsacties, …) en steunt 

openlijk mensen en organisaties wanneer deze bedreigd worden door extremistische stemmen en 

groeperingen die een inclusieve, diverse samenleving afwijzen. 

Uitdaging: Vrede wil diversiteit een duurzame plaats geven binnen de werking.  

Ambitie: Vrede kiest heel bewust voor een werking gericht op een zo breed mogelijk publiek, en niet 

specifiek naar gemeenschappen of kansengroepen toe. Vanuit onze visie op diversiteit willen we in de 

praktijk een aantal belangrijke accenten leggen en die zo consequent mogelijk toepassen. Concreet gaat 

het om (1) aandacht in de communicatie voor diverse doelpublieken aan de hand van ‘persona’s’8, (2) 

aandacht voor vrouwen in de voornamelijk door witte oudere mannen gedomineerde (internationale) 

vredesbeweging, (3) aandacht voor vluchtelingen en de basisoorzaken die hen op de vlucht drijven, (4) 

aandacht voor specifieke samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld met culturele organisaties, enz.) en (5) 

publieke steun voor initiatieven ter bevordering van een inclusieve samenleving.  

 

 
8  ‘Persona’s’ is een begrip uit de marketing: deelgroepen binnen het brede publiek met type-profielen die gerichtere 
en effectievere communicatie mogelijk maken.  
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Accenten: 

- In het communicatiebeleid: 

o Meer representatieve foto’s bij actieverslagen op onze website en sociale media. 

o Onze visie op diversiteit duidelijker op de website plaatsen. 

o Aandacht voor diverse doelpublieken in de communicatie.   

o Informatie gratis aanbieden, goedkope of gratis toegang tot evenementen en 

lidmaatschap vanaf 1€/maand 

- Aandacht voor meer vrouwen in publieke ‘vredes’-rollen zoals spreeksters en moderators bij 

debatten, enz. 

- Actief inzichten en analyses delen over de link tussen vluchtelingen en de basisoorzaken.  

- Publieke steun en solidariteit met organisaties en mensen die initiatieven nemen voor de 

bewerkstelliging van een meer inclusieve samenleving. 
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5 EIGEN EVALUATIE, PRIORITAIRE UITDAGINGEN & 
ORGANISATIESTRATEGIE 

 

Voor de te volgen strategie hebben we op basis van de bevindingen van de voorgaande hoofdstukken en 

van de resultaten van de onderstaande SWOART-analyse9 een aantal prioritaire uitdagingen 

geformuleerd, rekening houdend met het kader van beperkte beschikbare middelen.  

In de eerste plaats wil Vrede haar bestaande werking, die door de visitatiecommissie in haar verslag 

‘positief zonder aanbevelingen’ beoordeeld wordt, consolideren.  

Daarnaast wil Vrede ook werk maken van een aantal prioritaire uitdagingen, zij dienen in dit 

beleidsplan in hoofdzaak als richtingaanwijzer. Hoe kunnen we onze middelen zo gericht mogelijk 

inzetten om de strategische doelstellingen zo efficiënt mogelijk na te streven? We moeten heel wat 

uitdagingen het hoofd bieden, maar we beseffen dat de middelen en de omvang van onze organisatie 

beperkt zijn.  

Onze prioritaire uitdagingen vormen dus geen ruime waaier aan verschillende beleidsopties waaruit we 

onze strategische doelstellingen zullen destilleren, maar eerder een beperkt aantal speerpunten in ons 

beleid, met een impact op de verschillende strategische doelstellingen. 

 

5.1 Bevraging van de directe stakeholders 

5.1.1 Wat vinden partners en collega’s uit ons werkveld van de werking van Vrede? 

In de zomer van 2019 bevroegen we 11 personen die we regelmatig tegenkomen in ons werkveld, 

zowel collega’s van andere vredesbewegingen en middenveldorganisaties, als academici en politici. Met 

name Mohamed El Khalfioui (Kifkif), Tineke Cartreul (Dienst Internationale Relaties, Stad Gent), Bram 

Vranken (Vredesactie), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Stefaan Segaert (Vormingplus 

Waasland), Véronique Coteur (intal), professor Tom Sauer (Universiteit Antwerpen), Wouter Hillaert 

(Hart Boven Hard), Jeroen Robbe (Labo vzw), Eloi Glorieux (Greenpeace België) en Dirk Vander 

Maelen (oud-parlementslid sp-a).  

Hoe kijken zij naar de werking en de positie die Vrede vzw inneemt in het middenveld? Wat beschouwen 

zij als de sterktes en zwaktes van onze organisatie? Vinden zij dat we de van ons verwachte taken goed 

uitvoeren? De meest relevante quotes vindt u terug in Bijlage 1. 

 

5.1.2 Bevraging van de eigen achterban over de werking van Vrede: een SWOART-analyse 

Met de bedoeling een zo breed mogelijk gedragen analyse te bekomen, werden teamleden, leden van 

de Raad van Bestuur (RVB), de Algemene Vergadering (AV) en tal van vrijwilligers betrokken bij de 

opmaak van een eigen evaluatie aan de hand van het SWOART-kader. Ook de bevraging van de externe 

stakeholders werd hierin opgenomen. 

 
9  De SWOART-analyse is een oefening waarin de interne sterkten, zwakten en aspiraties van de organisatie bekeken worden in 

het licht van externe kansen, bedreigingen en resultaten. Uit de analyse van de interacties tussen deze factoren werden onze 

prioritaire uitdagingen afgeleid. 
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Na verwerking van al deze gegevens kon onze eigen achterban via het onlineprogramma Google Forms 

de voor hen belangrijkste prioriteiten voor de volgende beleidsperiode bepalen. De gebruikte methodiek 

en de resultaten vindt u in Bijlage 2 ‘SWOART-analyse’. De bevindingen werden geanalyseerd en 

bediscussieerd met teamleden, bestuursleden en vrijwilligers. Uit de belangrijkste resultaten van dit 

proces, werden uiteindelijk 5 prioritaire uitdagingen gedistilleerd. 

5.2 Prioritaire uitdagingen voor de beleidsperiode 2021-2025 

1. Expert en referentieorganisatie blijven rond onze hoofdthema’s 

2. Vrijwilligerswerking verder uitbouwen  

3. Vergroten en verbreden van het publieksbereik  

4. De politieke impact van onze werking vergroten 

5. Meer financiële middelen genereren 

 

5.2.1 Prioritaire uitdaging 1: expert en referentieorganisatie blijven rond onze hoofdthema’s 

Vrede is expert inzake haar hoofdthema's en wordt daarvoor ook erkend door derde organisaties en de 

achterban. Kennis en expertise vormt het noodzakelijke fundament waarop de rest van de werking 

gebaseerd is. Kennis en expertise zijn onontbeerlijk om burgers te kunnen informeren, sensibiliseren en 

vormen (leerfunctie) en te bewegen tot sociale actie (maatschappelijke bewegingsfunctie). 

De grote kennis en expertise van het personeel draagt bovendien sterk bij tot de geloofwaardigheid van 

onze beweging, waardoor we vaak uitgenodigd worden door derden om vormingen en lezingen te 

geven, deel te nemen aan debatten en parlementaire hoorzittingen, en input te geven voor wetsvoorstellen 

of parlementaire vragen (lobbywerk). Ook voor het persbeleid van Vrede is dit een grote troef. We 

worden regelmatig uitgenodigd door de reguliere media om actuele gebeurtenissen of het beleid te 

becommentariëren (geschreven pers, radio en televisie). De media doen ook geregeld beroep op de 

kennis van Vrede ter voorbereiding van duidingsprogramma's. 

De kennis en expertise van Vrede beperkt zich niet tot inhoud. Als maatschappelijke bewegingsmaker 

en organisator van breed gedragen anti-oorlogsinitiatieven bouwde Vrede in de loop der jaren ook 

veel ervaring op. Dat dit erkend wordt door derde organisaties maakt samenwerking gemakkelijker. 

Dikwijls wordt van Vrede verwacht dat ze het initiatief neemt voor acties anticiperend op militaire 

plannen of als reactie op een oorlog of andere actuele gebeurtenissen die de samenleving beroeren en 

binnen ons werkkader vallen. Vrede voelt zich uitstekend in een coördinerende rol in een breed 

samenwerkingsverband en voorziet ruimte in de werking om in te spelen op de actualiteit. 

De kennis en expertise van Vrede beslaat dus inhoudelijke, organisatorische, netwerking-, 

bewegingsmaker- en lobby-aspecten. Vrede wenst deze sterktes absoluut te bewaren. Ze zijn essentieel 

voor al onze strategische doelstellingen. 

Hoe?  

- Grondig onderzoek en studie in functie van informatieverspreiding via artikels, lezingen, 

gedrukte en digitale publicaties, website, sociale media, enz. 

- Investeren in en (mee) organiseren van inleefreizen, studiebezoeken en internationale 

conferenties. 

- Gericht aankoopbeleid voor boeken en abonnementen op internationale tijdschriften. 
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- Investeren in kennisopbouw van vrijwilligers, o.a. via vormingen. 

- Inspelen op de actualiteit.  

5.2.2 Prioritaire uitdaging 2: vrijwilligerswerking verder uitbouwen  

Dit kan als dé grote prioritaire uitdaging beschouwd worden voor de volgende beleidsperiode. Het team 

en haar achterban voelt heel sterk de noodzaak om de eigen kring rond de organisatie sterker uit te 

bouwen. Dit moet ons o.a. in staat stellen om de eigen mobilisatiecapaciteit te vergroten, meer mensen te 

bereiken en meer financiële middelen te verzamelen. Waar in het verleden werd gestreefd naar 

verjonging, willen we nu vooral inzetten op een verbreding van de bestaande werking en de vorming van 

de vrijwilligersgroep. 

Vrede wil de vrijwilligers tevens de kans geven om gelijkgestemden te ontmoeten en deel uit te maken 

van een geëngageerde groep mensen die dezelfde maatschappelijke veranderingen nastreven. De 

vrijwilligerswerking heeft dus een praktische én sociale finaliteit. Deze groep van vrijwilligers zou 

zowel mee vormgeven aan de werking, als helpen bij de uitvoering ervan. Vrede zal hierin sterk 

investeren de komende beleidsperiode, dit wordt concreet gemaakt in hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen'. 

Hoe? 

- Omvorming naar een betalende ledenorganisatie (lancering 7 december 2019). 

- Opstellen van een doordacht vrijwilligersbeleid gestoeld op instroom, ontmoeting, vorming en 

betrokkenheid. 

- Het creëren van een vrijwilligersvriendelijke omgeving. 

- Streefdoel: minstens een halftijdse VTE voor de vrijwilligerswerking. 

5.2.3 Prioritaire uitdaging 3: vergroten en verbreden van het publieksbereik  

Vrede wil een zo breed mogelijk publiek bereiken, maar dat bestaat uiteraard uit verschillende 

publieksgroepen, bijvoorbeeld de reeds sterk geïnteresseerden in internationale politiek, of mensen die 

op zoek zijn naar laagdrempelige informatie, enz. Het communicatiebeleid moet daarom gebaseerd 

worden op een analyse van de verschillende doelpublieken, waaraan vervolgens specifieke 

communicatiemiddelen gekoppeld worden. Daarvoor werd in najaar 2019 een traject opgezet met een 

externe communicatie-expert. 

Op de Algemene Vergadering van december 2018 werd besloten om na 62 jaar te stoppen met de 

publicatie van het gedrukte tijdschrift, ten voordele van een optimaler en efficiënter gebruik van de 

digitale communicatiemiddelen, inclusief de nieuwste evoluties op dit vlak. De ruimte die vrijkomt 

door de afschaffing van het tijdschrift wordt geïnvesteerd in een verbeteringstraject dat een groter en 

breder publieksbereik oplevert.  

Hoe? 

- Afschaffen van het tijdschrift (zomer 2020) om meer in te zetten op digitale communicatie. 

- Investeren in verbeteringstraject met externe communicatie-expert Docwerkers (najaar 2019): 

samenhangend communicatieplan gebaseerd op een uitgewerkt doelgroepenbeleid. 

- Extra aandacht voor laagdrempelige communicatiemiddelen. 

- Doelgericht hernieuwen van de website vanaf zomer 2020. 

- Tweewekelijks digitaal redactiebeleid en communicatieplanning. 

- Investeren in nieuwe communicatiemedewerker vanaf 2021. 

- Het handhaven van het huidige persbeleid: regelmatig persberichten en opinies in de 

mainstream en alternatieve media krijgen.  
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- Voldoende aandacht voor 'het merk' Vrede en profilering van de eigen organisatie. 

- Blijvende aandacht voor vormgeving van de communicatie. 

- Bijhouden van data die het publiek en publieksbereik in kaart brengen met het oog op evaluatie 

en terugkoppeling (kwaliteitscontrole). 

- Samenwerkingen met andere organisaties. 

5.2.4 Prioritaire uitdaging 4: de politieke impact van onze werking vergroten 

Vrede wil de komende beleidsperiode een aantal vredesthema’s hoger op de politieke agenda krijgen, 

in het bijzonder de kernontwapening. De voortschrijdende militarisering, waar de modernisering van de 

huidige kernwapenarsenalen deel van uitmaakt, heeft zeer grote repercussies op onze samenleving 

(stijgende militaire uitgaven, uithollen van de democratische principes, verslechterende internationale 

relaties, enz.), maar vormt helaas niet het onderwerp van een populair maatschappelijk debat. Het is aan 

de vredesbeweging om haar thema’s opnieuw hoger op de publieke en politieke agenda te krijgen en zich 

in de ideeënstrijd te mengen. 

Hoe? 

- Alert communicatie- en persbeleid. 

- Draagvlakverbreding. 

- Bundelen van werkingsmiddelen in een doelgerichte campagnewerking. 

- Samenwerkingen met andere organisaties. 

- Blijven inspelen op de actualiteit. 

5.2.5 Prioritaire uitdaging 5: meer (eigen) financiële middelen genereren 

Het genereren van meer (eigen) financiële middelen is een pure noodzaak om de positief geëvalueerde 

organisatiewerking te bestendigen en eventueel uit te breiden. Vrede slaagde er tijdens de voorbije 

beleidsperiode al in om meer eigen middelen te genereren en het personeelsbestand te handhaven 

ondanks het feit dat de door de adviescommissie geadviseerde maximale subsidie zich niet realiseerde en 

een verdere DAC-herverdeling niet uitgevoerd werd (Vrede had theoretisch recht op 0,89 VTE maar 

ontving finaal 0,50 VTE).  

Vrede ziet zich de komende beleidsperiode opnieuw geconfronteerd met grote financiële uitdagingen. 

Willen we de huidige personeelsbezetting en werking handhaven dan dienen we heel concreet minimaal 

30.000€ aan extra inkomsten te vinden bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode (2021). Gedurende de 

nieuwe beleidsperiode zullen de extra uitgaven stijgen, omdat ongeveer 75% van het jaarbudget naar de 

lonen gaat en de groei van de basisenveloppe niet de evolutie van de loonbarema’s en de anciënniteit 

volgt. Het gemotiveerde en bekwame personeel vormt de belangrijkste troef van de organisatie, daarop 

besparen is dus zeer moeilijk. In de voorbije beleidsperiode 2016-2020 gingen 2 medewerkers reeds van 

0,80 VTE naar 0,75 VTE en koos een andere medewerker ervoor om tijdelijk van 0,72 naar 0,60 VTE te 

gaan. Ondanks deze maatregelen zal Vrede 2020 afsluiten met een aanzienlijk tekort (waarop in de 

meerjarenbegroting 2016-2020 geanticipeerd werd).  

We blijven echter niet bij de pakken neerzitten. De voorbije jaren werd reeds een serieuze rationalisering 

van de uitgaven doorgevoerd, maar daar werd ondertussen de grens bereikt. Op aanraden van de 

visitatiecommissie werd in 2018 een externe financiële adviseur geëngageerd om de organisatie 

financieel door te lichten met het oog op het uitbreiden van de eigen middelen. Voor de besluiten die 

Vrede uit de nota van de adviseur trekt en de acties die ze zal ondernemen, zie hoofdstuk 4: 'Externe 

evaluatie', hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen’ en de concrete uitwerking in de meerjarenbegroting 2021-

2025. Vrede wacht de nieuwe beleidsperiode niet af om plannen door te voeren die extra eigen inkomsten 

moeten genereren en de uitgaven verder moeten beperken.  
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Hoe?  

- Snoeien in de uitgaven: afschaffen tijdschrift zomer 2020. 

- Invoeren van betalend en steunend lidmaatschap vanaf eind 2019. 

- Blijven inzetten op efficiëntie aan de uitgavenzijde. 

- Werking met fiscale attesten bestendigen (hernieuwing dossier in 2021). 

- Onderzoek naar de verkoop van nieuwe ‘producten’. 

- Online betaling van steun en giften optimaliseren. 

- Zoektocht naar nieuwe middelen op internationaal niveau en via crowdfunding. 

 

5.3 Organisatiestrategie 

Op basis van de hierboven beschreven prioritaire uitdagingen, de conclusies van de omgevingsanalyse en 

onze opdrachtverklaring kan de organisatiestrategie van Vrede vzw als volgt worden geformuleerd: 

Om maatschappelijke verandering te kunnen bewerkstelligen volgens onze missie bouwt Vrede een 

getrapte werking uit waarbij we in eerste instantie het publiek informeren en sensibiliseren. Studie en 

informatie is essentieel, omdat enkel op basis van gedegen informatie een diepgaande analyse gemaakt 

kan worden van het wereldgebeuren. Wij doen dat aan de hand van het concept ‘menselijke veiligheid’ 

en door de afwijzing van ‘militarisme’. We doen dit prioritair rond 2 hoofdthema’s ‘Militarisering‘ en 

'Menselijke veiligheid in de MONA-regio'.  

Informatie en sensibilisering leiden tot attitudeverandering, wat ons in staat stelt om mensen te 

activeren. Vrede doet dit zowel door eigen acties, activiteiten en campagnes te ontwikkelen, als via 

samenwerking met andere organisaties en hun achterban. Een dergelijke activering van het publiek geeft 

het draagvlak voor de standpunten van onze organisatie weer en stelt ons in staat om het beleid te 

beïnvloeden. 

Vrede stroomlijnt haar werking door zowel in te zetten op meerjarenthema’s als door ruimte te laten om 

in te spelen op de actualiteit. (=communicerende vaten) 

Onze 5 prioritaire uitdagingen krijgen doorheen de hele werking van Vrede de nodige aandacht.  

Vrede wil de referentieorganisatie blijven (1) voor de eigen thema’s en vlot blijven inspelen op de 

actualiteit. De versteviging en verdere uitbouw van de eerste kring van mensen rond onze organisatie 

vormt een belangrijke prioriteit, vandaar de omschakeling naar een ledenorganisatie en de verdere 

uitbouw van onze vrijwilligerswerking (2). O.a. via onze nieuwe communicatiestrategie, optimale 

afstemming van de verschillende pers- en communicatiekanalen en een nieuwe 

communicatiemedewerker vergroten we verder ons publieksbereik (3). Een groter publieksbereik en 

een grotere kring van mensen rond Vrede voor actie- en campagnewerk veruitwendigen het draagvlak 

voor onze standpunten en is cruciaal om de politieke impact van onze werking te vergroten (4). Een 

verdere optimalisering van onze organisatiestructuur, in het bijzonder het vergroten van onze eigen 

inkomsten (5), is noodzakelijk om de huidige werking te bestendigen. 
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6 STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

In dit hoofdstuk worden de strategische doelstellingen (SD’s) gedefinieerd en de operationele 

doelstellingen (OD’s) beschreven, ze vormen de basis voor het dagelijks werk en het beleid van Vrede 

voor de volgende vijf jaar.  

We houden er rekening mee dat we moeten inspelen op de actualiteit en veranderende gebeurtenissen. De 

strategische en operationele doelstellingen bieden dus een belangrijk richtinggevend referentiekader aan 

de organisatie, maar ze kunnen onderhevig zijn aan bijsturing. 

6.1 Continuïteit en nieuwe accenten 

De missie en visie van Vrede blijven sterk overeind. De vertaling ervan brengt ons bij 2 interdependente 

betrachtingen: draagvlakverbreding en politieke beïnvloeding. Deze zijn van elkaar afhankelijk en 

werken onderling op elkaar in. We zijn er immers van overtuigd dat beleidsmakers en politici het best 

beïnvloed kunnen worden door ze enerzijds dossieropbouw, analyse en argumentaties aan te reiken, 

gekoppeld aan de sensibilisering en mobilisatie van een publiek anderzijds. 

Onze werking en de manier waarop we beweging willen maken, werd sterk geapprecieerd en positief 

beoordeeld door stakeholders en de visitatiecommissie. Onze omgevingsanalyse wijst uit dat de 

hoofdthema’s waarrond we werken, ‘Menselijke veiligheid in de MONA-regio’ en ‘Militarisering’ sterk 

overeind blijven en alleen maar urgenter worden op de internationale agenda.  

Uit de externe analyse nemen we de verbetersuggesties van de visitatiecommissie mee. Zij lopen voor 

een stuk gelijk met onze eigen prioritaire uitdagingen: expert- en referentieorganisatie blijven rond 

onze thema’s; vrijwilligerswerking verder uitbouwen; vergroten en verbreden van het publieksbereik; de 

politieke impact van onze werking vergroten; meer financiële middelen genereren. Deze prioritaire 

uitdagingen gebruiken we als speerpunten bij het operationaliseren van onderstaande strategische 

doelstellingen en vullen we aan met de organisatorische verbetersuggesties op het vlak van o.a. 

kwaliteitszorg en kennisdeling. De nieuwe accenten die gelegd worden zijn (1) de keuze om een 

ledenorganisatie te worden en (2) sterk te investeren in de uitbouw van de vrijwilligerswerking, en (3) de 

uitrol van de nieuwe digitale communicatiestrategie.  

Uit onze organisatiestrategie onthouden we dat de grote volatiliteit van de internationale politiek en de 

hoge reactiesnelheid van de nieuwe media Vrede soms nopen om in te spelen op de actualiteit. Het 

inhaken op actuele gebeurtenissen kan ervoor zorgen dat de geplande meerjarenwerking rond onze vaste 

hoofdthema’s soms even op het achterplan verdwijnt. Deze thema's worden nooit gewoon 

opzijgeschoven. De werking errond wordt ten tijde van een actuele crisis alleen tijdelijk op een lager 

pitje gezet. Beide aspecten van onze werking verhouden zich dus tot elkaar als communicerende vaten.  

6.2 Strategische doelstellingen  

Om beweging te kunnen maken én de huidige kwaliteiten van de organisatie te behouden, is het 

noodzakelijk dat we de komende vijf jaar de volgende strategische doelstellingen nastreven: 

SD1: Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie, sensibiliseert en vormt. 

SD2: Vrede ontwikkelt op eigen kracht acties, activiteiten en campagnes. 

SD3: Vrede vergroot haar slagkracht door lokale, nationale en internationale samenwerking.  

SD4: Vrede werkt beleidsbeïnvloedend op directe en indirecte wijze. 

SD5: Vrede investeert in een duurzame en efficiënte organisatiecapaciteit. 
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De strategische doelstellingen worden als volgt geplaatst in onze manier van 'beweging maken': 

Van communicatie en informatie gaan we naar sensibilisering en educatie (SD1), wat moet leiden tot 

een gewijzigde kijk en attitude ten opzichte van bepaalde internationale gebeurtenissen, ontwikkelingen 

en beleid. Vrede focust daarbij op onderwerpen die betrekking hebben op onze twee hoofdthema's. Een 

attitudewijziging kan leiden tot sociale actie die directe maatschappelijke verandering beoogt. We 

organiseren sociale actie via activiteiten, acties en campagnes op eigen kracht (SD2) én via netwerking 

en samenwerkingsverbanden op nationaal en internationaal vlak (SD3). Dit alles brengt ons bij het 

uiteindelijke doel van ons ‘beweging zijn’, met name maatschappelijke verandering bewerkstelligen 

en dus wegen op het (inter)nationaal beleid (zie SD4). Om onze organisatie performant te houden en de 

huidige werking te consolideren en te versterken, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een 

duurzame organisatiecapaciteit (SD5). 

 

6.3 Uitwerking van de strategische doelstellingen 

We beschrijven hier hoe de strategische doelstellingen geoperationaliseerd zullen worden, en welke 

mogelijke acties we daaraan kunnen koppelen. 

6.3.1 Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie, sensibiliseert en vormt (SD1)  

Wat? Vrede vzw gaat ervan uit in haar visie en missie dat gedegen informatie en het plaatsen van 

gebeurtenissen in hun historisch en maatschappelijk kader, dé basisvoorwaarden zijn om te zoeken naar 

dieperliggende grondoorzaken van conflicten. Op basis van informatie en analyse verwerft de burger 

inzichten die een belangrijke conditie vormen voor een actieve deelname aan de democratie. Dit wordt 

door een studie van het Vlaams Vredesinstituut bevestigd: hoe meer men zich informeert, hoe hoger de 

kennis en hoe meer men zich zal inzetten voor vrede. Vrede zet daarom in op de productie en 

verspreiding van kritische, toegankelijke informatie, en de sensibilisering en vorming van het publiek. 

Dit sluit naadloos aan bij onze keuze voor de ‘leerfunctie’, waarbij doelgerichte leeromgevingen opgezet 

worden. Volgens het VRT-trendrapport van 2019 “lijkt er een oorlog om de waarheid te woeden”. Het is 

daarom nog meer dan vroeger van belang dat Vrede grondige analyses en inzichten blijft verspreiden om 

door de bomen het bos te helpen zien. 

Hoe? Om gedegen informatie te produceren is expertise nodig rond onze hoofdthema’s. Expertise is 

een van de grote sterktes van de organisatie en dat willen we zo houden, daarom vormt het een prioritaire 

uitdaging: ‘expert- en referentieorganisatie blijven rond onze thema’s’. Dit doen we via een specifiek 

aankoopbeleid (boeken, internationale tijdschriften, digitale abonnementen), VTO-beleid, tijd voor studie 

en verwerking van kennis (artikels schrijven, lezingen geven, aan debatten deelnemen) en mogelijkheden 

voor het personeel en/of vrijwilligers tot deelname aan seminaries, studiereizen of inleefreizen. 

Vrede vertaalt de verworven kennis op een toegankelijke manier en verspreidt de info naar het brede 

publiek via eigen informatiekanalen (website, e-nieuwsbrief, Vredetelex en sociale media), via de 

alternatieve pers (De WereldMorgen, Uitpers, …) en via de reguliere pers (interviews, opiniestukken in 

digitale en gedrukte kwaliteitskranten en digitale platforms zoals Knack.be of vrt NWS). Het is voor 

Vrede belangrijk om regelmatig naar buiten te komen met duidelijke opinies of standpunten die inspelen 

op de actualiteit, bijdragen tot de maatschappelijke discussie en het beleid interpelleren. Een goed 

doordacht pers- en communicatiebeleid zijn essentieel bij het vergroten van ons publieksbereik. 

Belangrijk is daarbij rekening te houden met de snelle technologische evoluties in de (digitale) 

communicatie.  
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De komende beleidsperiode start Vrede met een nieuwe communicatiestrategie en een specifiek 

doelgroepenbeleid gebaseerd op persona’s, gericht op zowel mensen die Vrede nog niet kennen, 

zoekers naar basisinformatie, bestaande achterban en sterk geïnteresseerden, zie ook hoofdstuk 4: 

'Externe evaluatie’. Vrede stopt met de publicatie van het tijdschrift, schakelt over naar een jaarlijkse 

gedrukte publicatie rond een thema, en vernieuwt de website in 2020 zodat deze een bredere groep van 

mensen aanspreekt in overeenstemming met het nieuwe doelgroepenbeleid. Nieuwe laagdrempelige 

formats (Q&A’s, infosheets, …) met basisinformatie worden vanaf 2021 stelselmatig digitaal 

gepubliceerd op de website. Een coherente strategie voor de sociale media zal er onder andere op gericht 

zijn om de aandacht te trekken van nieuwe mensen voor onze thema’s en hen verder toe te leiden naar 

onze website en tot bewegingswerk. Deze communicatiestrategie helpt onze prioritaire uitdaging, 

‘Vergroten en verbreden van het publieksbereik’, te verwezenlijken en vereist een heroriëntatie van de 

personele middelen en de verhoging van de werkingsmiddelen voor communicatie. Een nieuwe halftijdse 

communicatiemedewerker wordt in dienst genomen vanaf 2021. 

Naast het aanbieden van inzichten en informatie gericht op het sensibiliseren van het brede publiek wil 

Vrede ook doelgericht groepen mensen vormen door kennis en expertise om te zetten in een toegankelijk 

vormend en educatief aanbod, gedifferentieerd naar de verschillende publieksgroepen toe. Voor de 

eigen achterban (vrijwilligers, lezers, …) worden interne vormingen op poten gezet vanaf 2021. Vrede 

zet ook actief in op vorming via derden (de georganiseerde burgers, zie onze missie) o.a. door middel van 

lezingen, en deelname aan conferenties en debatten op vraag van andere middenveldorganisaties, 

partijen, vakbonden, ... Dit sluit aan bij SD2.  

Operationele doelstellingen (hoe kunnen we de strategische doelstelling bereiken?) 

OD1: De medewerkers van Vrede verwerven en behouden expertise door een specifiek aankoopbeleid, 

VTO-beleid en deelname aan (internationale) seminaries, conferenties en inleef- of studiereizen: 

- Vrede doet aan studie en onderzoek in functie van publicaties (artikels, boeken, lezingen).  

- Vrede investeert in en (co)organiseert inleefreizen, studiebezoeken en internationale 

conferenties. 

- Vrede heeft een gericht aankoopbeleid voor boeken en abonnementen op internationale 

tijdschriften. 

- Vrede voorziet en investeert in opleidingen voor personeel en vrijwilligers. 

OD2: Vrede verspreidt gerichte en toegankelijke informatie naar een breed publiek: 

- Vrede beschikt over een samenhangende communicatiestrategie met een specifiek 

doelgroepenbeleid. 

- Vrede beschikt over een brede waaier aan communicatiemiddelen. 

- Vrede reageert alert op de actualiteit rond haar hoofdthema’s met opiniestukken en 

persberichten. 

- Vrede publiceert de laatste uitgave van het gedrukte tijdschrift in de zomer van 2020. 

- Vrede brengt een vernieuwde website online in 2020. 

- Vrede ontwikkelt nieuwe formats met laagdrempelige informatie vanaf 2021. 

- Vrede produceert jaarlijks één gedrukte publicatie vanaf 2020. 

- Vrede hanteert tweewekelijks een digitaal redactiebeleid en een communicatieplanning. 

- Vrede investeert in een nieuwe communicatiemedewerker en extra werkingsmiddelen (2021). 

- Vrede analyseert doorlopend data i.v.m. het publiek en het publieksbereik met het oog op 

evaluatie en terugkoppeling (kwaliteitscontrole). 
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- Vrede onderzoekt de mogelijkheden voor meer audiovisuele en multimediale communicatie 

(vanaf 2021). 

OD3: Vrede zet kennis en expertise om in een vormend en educatief aanbod: 

- Vrede investeert in de kennisopbouw van achterban en vrijwilligers door het geven van eigen 

vormingen.  

- Vrede geeft lezingen en neemt deel aan debatten op vraag van derden. 

- Vrede organiseert laagdrempelige educatieve activiteiten voor het brede publiek (lezingen, 

conferenties, filmvertoningen, format Vredescafé, …). 

- Vrede begeleidt jaarlijks 2 studenten die stagelopen binnen de organisatie. 

- Vrede biedt vrijwilligers de kans om te participeren aan internationale conferenties en 

inleefreizen. 

- Vrede zet vormingen op in het kader van activiteiten (zoals tentoonstellingen). 

- Vrede onderzoekt de productie van een eigen audiovisueel educatief aanbod. 

- Vrede voorziet info- en vormingen voor vrijwilligers zodat zij op hun beurt kennis over onze 

hoofdthema’s kunnen verspreiden via vrijwilligerslezingen, aan infostands, …  
 

6.3.2 Vrede ontwikkelt op eigen kracht acties, evenementen en campagnes (SD2) 

Wat? In overeenstemming met haar missie werkt Vrede aan de activering van (georganiseerde) 

burgers. Evoluties en wijzigingen in de maatschappij zijn maar mogelijk als de machtsverhoudingen 

tussen de betrokken maatschappelijke actoren verschuiven. Daarom moet het publiek op democratische 

wijze kunnen participeren aan alle aspecten van het beleid, zo luidt het in onze visietekst. Ons 

parlementair vertegenwoordigingsstelsel moet dus worden aangevuld met de activiteiten van een alerte, 

civiele maatschappij die ook inspeelt op de actualiteit. Daarvoor ruimte scheppen, mensen de kans 

bieden en uitnodigen om mee te participeren, en zo indirect het beleid beïnvloeden, dat is wat Vrede wil 

realiseren met deze strategische doelstelling. De maatschappelijke bewegingsfunctie vormt voor Vrede 

een absolute kerntaak, waarbij het van belang is om rechtstreeks en onrechtstreeks het publiek te 

benaderen. Strategische doelstelling SD2 legt de focus op rechtstreekse publieksbenadering en hangt 

nauw samen met de onrechtstreekse publieksbenadering, uitgewerkt in de strategische doelstelling SD3: 

‘Slagkracht vergroten door lokale, nationale en internationale samenwerking’  

Hoe? Vrede organiseert activiteiten, acties en evenementen in het kader van de 2 hoofdthema’s. 

Dikwijls liggen deze acties ingebed binnen een langlopende campagne (de komende beleidsperiode zal 

dit ‘kernwapens’ zijn), soms zijn het ad-hoc prikacties of manifestaties die inspelen op actuele 

gebeurtenissen. Vrede maakt gebruik van een mix van zowel klassieke actiemethoden als creatievere en 

meer digitale actiemodellen.  

Acties kunnen het publiek aanzetten tot een minimale vorm van 'beweging maken' zoals bij het 

ondertekenen van een (digitale) petitie, of kunnen sensibilisering tot doel hebben zoals bijvoorbeeld de 

gesprekken met consumenten in het kader van de BDS-acties aan grootwarenhuizen of met klanten van 

banken in het kader van ‘Don’t Bank on the Bomb’ (tegen investeringen in kernwapens). Acties en 

campagnes kunnen eveneens tot doel hebben om het draagvlak voor onze analyses zichtbaar te maken 

voor het beleid, waardoor de activering van het publiek ook beleidsbeïnvloedend werkt. Meestal zijn 

deze acties grootschaliger en passen ze eerder binnen een breder samenwerkingsverband om de 

slagkracht te vergroten (zie SD3). 

Vrede wil acties en activiteiten opzetten met een groeiende kring van eigen mensen rond de organisatie, 

de vrijwilligers. Dat is een van de redenen waarom Vrede een ledenorganisatie wordt. Deze brede groep 

van leden wordt een belangrijke poel waaruit nieuwe vrijwilligers gerekruteerd kunnen worden. De 
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activisten-vrijwilligers krijgen interne vorming, worden betrokken bij de keuze en de vorm van de acties 

en helpen de acties dragen. Ze worden ondersteund door een doordacht vrijwilligersbeleid (zie 

hoofdstuk 7: 'Mensen en middelen'). Dit sluit aan bij onze prioritaire uitdaging om de 

vrijwilligerswerking verder uit te bouwen. 

Vrede spendeert de nodige aandacht aan de vorm (aantrekkelijkheid en de creativiteit) van de 

actieoproep en -methoden. Dat is belangrijk om op te vallen in de onophoudelijke stroom van digitale 

communicatie en om media-aandacht te wekken voor moeilijke of abstracte thema’s. Daarin worden we 

bijgestaan door de nieuwe communicatiemedewerker.  

Onze beweging heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van acties. De aard 

van grote acties moet potentiële participanten zo min mogelijk redenen geven om af te zien van 

deelname en moet tegelijk een breed publiek kunnen aanspreken. Daar wordt specifiek bij grotere 

jaarlijkse evenementen veel aandacht aan besteed. Zo worden bij de herdenkingsactiviteiten rond de 

kernbombardementen op Hiroshima en Nagasaki ook kinderen en ouderen uitgenodigd om drijvende 

kaarsjes op het water te plaatsen en worden alle inwoners uitgenodigd om vredesvlaggen op te hangen 

tijdens de stedencampagne in het kader van de Internationale Dag van de Vrede (21 september). 

Vrede gaat campagnematig te werk, gericht op lange termijn. Alle aspecten van de werking 

(informeren, sensibiliseren, actie en beleidsbeïnvloedend werk) versterken elkaar binnen één campagne, 

wat moet bijdragen aan de prioritaire uitdaging om ‘De politieke impact van onze werking te vergroten’. 

Operationele doelstellingen 

OD1: Vrede organiseert acties om in te spelen op de actualiteit. 

- Vrede houdt de actualiteit rond de eigen thema’s nauwlettend in de gaten. 

- Vrede voorziet ruimte en tijd in de werking om prikacties te organiseren en publiek te 

mobiliseren. 

OD2: Vrede gaat campagnematig en efficiënt te werk bij de organisatie van acties 

- Vrede kadert haar acties binnen de 2 hoofdthema’s. 

- Vrede gebruikt het teamoverleg om erover te waken dat alle aspecten van de werking elkaar 

versterken. 

- Vrede investeert in actiemateriaal. 

- Vrede onderzoekt nieuwe manieren om actie te voeren: hervorming petitierecht en juridische 

acties, aandacht voor nieuwe digitale actiemiddelen, …  

- Vrede handelt in overeenstemming met haar doelgroepenbeleid.  

- Vrede maakt systematisch gebruik van de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) ter voorbereiding 

en evaluatie van de activiteiten. 

- Vrede zorgt dat evenementen laagdrempelig zijn met het oog op een brede participatie. 

OD3: Vrede investeert in de eigen actiecapaciteit 

- Vrede wordt een ledenorganisatie met 1000 leden tegen 2025. 

- Vrede heeft een specifieke medewerker (0,5VTE) voor de uitrol van het vrijwilligersbeleid. 

- Vrede betrekt vrijwilligers bij het ontwikkelen en dragen van campagnes. 

- Vrede zorgt voor voldoende promotie van haar acties via verschillende communicatiekanalen 

(eigen communicatiekanalen en -kanalen van derden). 

- Vrede zorgt voor actieverslagen. 
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6.3.3 Vrede vergroot haar slagkracht door lokale, nationale en internationale samenwerking 
(SD3) 

Wat? Evoluties en wijzigingen in de maatschappij zijn maar mogelijk als de machtsverhoudingen tussen 

de betrokken maatschappelijke actoren verschuiven. Het helpen verschuiven van machtsverhoudingen is 

echter een grote opdracht voor een kleine organisatie als Vrede. In de visietekst stelt de organisatie dat de 

vredesthematiek een ruim veld van de samenleving beslaat. Daarom leggen we de nadruk op brede 

netwerking en samenwerkingsverbanden. Vrede speelt hierbij een faciliterende en coördinerende rol, 

onder meer door zich in te spannen om verschillende krachten in de samenleving te verbinden. We 

willen gebruik maken van actieve spelers in andere sectoren om gezamenlijke initiatieven rond onze 

hoofdthema’s op te zetten om zo de slagkracht van onze organisatie te vergroten. Deze strategische 

doelstelling legt de focus op de onrechtstreekse publieksbenadering, en vervolledigt strategische 

doelstelling SD2 waarbij we op eigen kracht beweging maken en het publiek rechtstreeks benaderen. 

Gezien onze thema’s zeer internationaal van aard zijn, heeft onze werking ook een belangrijke 

internationale dimensie. Dikwijls is er ook een beleidsbeïnvloedend luik aan de 

samenwerkingsverbanden. Dit vormt het onderwerp van de strategische doelstelling ‘SD4: 

beleidsbeïnvloeding’. 

Hoe? Vrede participeert loyaal aan en vervult dikwijls een coördinerende rol in zowel brede als 

specifieke samenwerkingsverbanden, zowel op structurele als op ad hoc basis. Vrede legt hierbij een 

grote flexibiliteit aan de dag. Deze strategische doelstelling wordt ook nagestreefd door een (belangrijke) 

stem te verwerven in bestaande netwerken (bv. Midden-Oosten Werkgroep 11.11.11) en door brede ad 

hoc anti-oorlogscoalities op de been te brengen rond het actuele wereldgebeuren (bv. Turks offensief in 

Noord-Syrië). 

Op lokaal en nationaal vlak initieert en participeert Vrede zowel in structurele (bv. Gents 

Vredesoverleg), als in ad hoc samenwerkingen rond onze hoofdthema’s. Wij beschouwen samenwerken 

als een participatief proces. We vertrekken niet van een afgewerkte uitnodiging of een opgelegd 

actiemodel. De uiteindelijke sociale acties die voortvloeien uit samenwerkingsverbanden zijn het 

resultaat van gezamenlijk overleg en collectieve, brede doelstellingen. Deze manier van werken vergt een 

grote investering in overleg en de zoektocht naar een werkbaar compromis, maar Vrede vindt het 

essentieel dat zoveel mogelijk krachten gebundeld worden om sterker te wegen op het beleid. De 

nationale samenwerking met een waaier aan middenveldorganisaties in een brede frontvorming die wil 

inspelen op de actualiteit (bijvoorbeeld de anti-oorlogsbetogingen, Hart boven Hard, ...) is zeer 

belangrijk. Vrede wordt erkend en gerespecteerd als initiatiefnemer van brede samenwerkingsverbanden 

rond bepaalde thema’s. Het gaat hier om laagdrempelige, breed gedragen acties met als doel het 

uitoefenen van een maximale politieke druk op de beleidsmakers.  

Met gelijkgestemden die een vergelijkbare analyse maken als Vrede kunnen we nauwer en meer 

campagnematig samenwerken (gezamenlijk dossier, communicatie, actie en lobby). Het stelt ons in 

staat om met één progressieve, linkse vredesstem te spreken naar de samenleving toe, en zeker ook naar 

de parlementaire wereld en andere beleidsmakers toe. Deze samenwerkingsmethode weerhoudt Vrede er 

niet van om binnen de gezamenlijke campagne eigen acties te organiseren die het gemeenschappelijk 

doel versterken. Voorbeelden van campagnematig samenwerken: de strijd tegen de aankoop van nieuwe 

gevechtsvliegtuigen of de nationale campagne tegen kernwapens in België. 

Vredesthema’s overstijgen doorgaans de nationale grenzen. Vrede neemt dus ook actief deel aan 

internationale samenwerkingsverbanden rond een aantal centrale vredesthema's, zoals de NAVO en 

kernwapens, waarrond bij uitstek actie kan gevoerd worden op internationaal niveau. Vrede is een actief 
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lid van het No-to-Nato netwerk dat vredesorganisaties omvat uit Europese landen en de VS. Vrede is ook 

een actief lid van de Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN). 

Operationele doelstellingen 

OD1: Vrede werkt samen in brede anti-oorlogsinitiatieven tijdens actuele crisissen. 

- Vrede neemt initiatief en is bereid een coördinerende rol op te nemen in geval van een actuele 

crisis. 

- Vrede hanteert een beleid van communicerende vaten om tijd vrij te maken voor de actualiteit 

rond onze hoofdthema’s. 

OD2: Vrede investeert in lokale netwerken en samenwerkingsverbanden 

- Vrede coördineert Moviemiento-filmfestival in Gent.  

- Vrede participeert aan het Gents Overleg Noord-Zuid. 

- Vrede coördineert Vredesoverleg Gent. 

- Vrede participeert aan het Gents Actieplatform Palestina. 

OD3: Vrede investeert in brede nationale netwerken en samenwerkingsverbanden 

- Vrede zetelt in het bestuur van het Vlaams Vredesinstituut. 

- Vrede zetelt in het leden- en het Midden-Oostenoverleg van 11.11.11. 

- Vrede zetelt in de Algemene Vergadering van Palestina Solidariteit. 

OD4: Vrede coördineert nationale samenwerkingsverbanden rond de eigen thema’s: 

- Vrede coördineert mee de Belgische Coalitie tegen Kernwapens en vormt het Vlaams 

secretariaat ervan. 

OD5: Vrede participeert actief aan internationale netwerken en samenwerkingsverbanden: 

- Vrede onderhoudt samenwerkingsverbanden met ICAN, No-to-Nato en IPB. 

o Vrede zetelt in de bestuursorganen en doet aan regelmatig overleg. 

o Vrede gaat in op uitnodigingen om lezingen te geven of workshops te organiseren op 

conferenties in het buitenland.  

o Vrede helpt mee met het opzetten van internationale campagnes. 

o Vrede vertaalt internationale campagnes naar een nationaal niveau. 

- Vrede voorziet voldoende in internationaal reisbudget. 

- Vrede werkt mee aan de uitbouw van een samenwerking met partners in buurlanden in de strijd 

tegen de kernwapens. 

 

6.3.4 Vrede werkt beleidsbeïnvloedend op directe en indirecte wijze (SD4) 

Wat? Vrede gaat op zoek naar basisoorzaken van conflicten en maatschappelijke problemen. Conflicten 

en maatschappelijke problemen voorkomen en aanpakken vergt politieke keuzes en beslissingen. Beleid 

voeren gaat dus fundamenteel over keuzes maken. Beslissingen van beleidsmakers kritisch in vraag 

stellen, alternatieve beleidsvoorstellen aanreiken en proberen wegen op het beleid zijn belangrijke 

opdrachten voor Vrede, die we vervullen op directe en indirecte wijze.  
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Hoe? Beleidsbeïnvloeding kan het resultaat zijn van de voorgaande strategische doelstellingen. Het 

pers- en communicatiebeleid, en het organiseren van acties en campagnes hebben finaal ook tot doel het 

beleid te beïnvloeden. Beleidsbeïnvloeding beperkt zich voor Vrede niet louter tot de politieke sfeer, 

ook financiële en economische actoren (bv. banken en bedrijven), media, de academische wereld en 

andere middenveldorganisaties hebben impact op het beleid. Beleidsbeïnvloeding speelt zich bovendien 

af op verschillende beleidsniveaus, van het lokale tot het internationale.  

Vrede onderhoudt ook een directe band met beleidsmakers als sluitstuk op het totale 

beleidsbeïnvloedingsproces dat o.a. steunt op acties en campagnes. Vrede zal blijven investeren in het 

onderhouden van directe contacten met beleidsmakers. Vrede wordt rond sommige thema's erkend als 

expert en dat resulteert in uitnodigingen voor hoorzittingen en conferenties met politici, input bij 

wetgevend werk, lobbygesprekken met bedrijven of grotere NGO’s, enz.  

Vrede investeert actief in het informeren en sensibiliseren van beleidsmakers. Vrede verstuurt 

persberichten en standpunten, stelt specifieke nota’s op voor politici die het buitenland- en defensiebeleid 

opvolgen, tracht oorlogsgetuigen of deskundigen te laten spreken in het parlement en verstuurt in tijden 

van verkiezingen memoranda. De toenemende politieke polarisering maakt het moeilijker om politici van 

meerderheidspartijen te benaderen, maar maakt oppositiepartijen ontvankelijker voor onze standpunten. 

Vrede investeert actief in informele politieke overlegorganen. 

Soms staan onze standpunten echter zodanig haaks op het mainstream-denken dat we niet kunnen 

lobbyen (bijvoorbeeld onze standpunten over de NAVO). Ons doel is dan om met onze ideeën de 

confrontatie aan te gaan met de officiële beleidsstandpunten. We zijn ervan overtuigd dat uit de 

confrontatie met nieuwe en alternatieve analyses, nieuwe krachtsverhoudingen kunnen groeien, waardoor 

beleidsmensen naar een nieuwe synthese zoeken. Vrede nodigt dan ook regelmatig politici uit om deel 

te nemen aan activiteiten, debatten en conferenties van de vredesbeweging en zal dit blijven doen.  

Vrede investeert ook mee in publieksbevragingen die het standpunt van de Vlaamse en Belgische 

kiezers over bepaalde vredesthema’s blootleggen. In 2018 en 2019 initieerden we in samenwerking met 

ICAN en de Belgische Coalitie tegen Kernwapens internationale enquêtes (uitgevoerd door YouGov) 

over de attitude van burgers ten opzichte van kernwapens. Deze publieksbevragingen leggen het 

maatschappelijk draagvlak voor onze standpunten bloot, evenals de afstand tussen de mening van de 

burgers en het gevoerde beleid van de bewindhebbers. Vrede onderzoekt met de Belgische Coalitie tegen 

Kernwapens de mogelijkheden die het hervormde federale petitierecht biedt om zelf wetsvoorstellen op 

tafel te leggen in het federale parlement. 

Operationele doelstellingen: 

OD1: Onderhouden van directe contacten met beleidsmakers: 

- Vrede voert gesprekken met individuele beleidsmakers en hun medewerkers. 

- Vrede bevraagt beleidsmakers over hun standpunten over onze thema’s in het kader van 

campagnes. 

- Vrede gaat in op uitnodigingen van politieke partijen om haar expertise te delen. 

OD2: Deelname aan overlegstructuren: 

- Vrede is lid van de RVB van het Vlaams Vredesinstituut. 

- Vrede is lid van (inter)nationale samenwerkingsverbanden (zie ook SD3.) 

- Vrede participeert aan informele overlegstructuren met politieke partijen. 
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OD3: Informeren en sensibiliseren van beleidsmakers: 

- Vrede verstuurt persberichten naar pers en politici. 

- Vrede houdt up-to-date contactlijsten bij van pers, politici en andere organisaties. 

- Vrede stelt specifieke nota’s op voor beleidsmakers en hun medewerkers, met het oog op 

parlementaire vragen en wetgevend werk. 

- Vrede nodigt beleidsmakers uit naar activiteiten en acties van de vredesbeweging. 

- Vrede stelt verkiezingsmemoranda op. 

- Vrede investeert mee in publieksenquêtes over onze thema’s. 

- Vrede nodigt internationale oorlogsgetuigen en deskundigen uit.  

OD4: De standpunten en het beleid van beleidsmakers transparant maken: 

- Vrede tracht het beleid te interpelleren via het doorspelen van parlementaire vragen. 
 

6.3.5 Vrede investeert in een duurzame en efficiënte organisatiecapaciteit (SD5) 

Wat? De werking van Vrede steunt op een stevige, efficiënte organisatie met een duurzame financiële 

basis.  

Hoe? Om de werking van onze organisatie te bestendigen is het noodzakelijk om verder in te zetten op 

het vergroten van de financiële inkomsten en het minder afhankelijk worden van subsidies. Dit vormt 

dan ook een prioritaire uitdaging in dit beleidsplan. De externe financiële expert beaamt in zijn verslag 

dat Vrede geen ruimte meer heeft om nog kosten te schrappen. In de vorige beleidsperiode werden op dit 

vlak knopen doorgehakt met een grote impact. Vrede schrapt namelijk een belangrijke uitgave (het 

gedrukte tijdschrift) en zet in op eigen nieuwe middelen via een betalend lidmaatschap (streefdoel is 

1000 leden en 17.500€ extra inkomsten tegen 2025) en financiële diversificatie: projectsubsidies voor 

de campagnewerking, crowdfunding, een zoektocht naar middelen op Europees niveau en bij 

(internationale) stichtingen. 

Vrede investeerde de vorige beleidsperiode in de verdere professionalisering en optimalisering van de 

organisatiewerking op vlak van personeelsbeleid, logistieke ondersteuning en financiële inkomsten. 

Functieprofielen en functioneringsgesprekken werden ingevoerd, het VTO-beleid werd systematischer, 

de boekhouding werd verder gerationaliseerd en geautomatiseerd en Vrede verwierf een 

bankdomiciliëringssysteem. Vrede zal deze verworvenheden consolideren en verder doorgaan op dit élan. 

Vrede schakelt in 2020 over op een nieuw boekhoudprogramma met professionele ondersteuning.  

Qua personeelsbeleid wordt er ingezet op een nieuwe taakverdeling (zie Bijlage 3) met meer aandacht 

voor vrijwilligersbeleid en digitale communicatie. We voorzien meer kennisdeling en vorming voor het 

personeel en de vrijwilligers. Het systeem van tweewekelijkse teamvergaderingen blijft behouden, en 

wordt uitgebreid met digitale redactievergaderingen, evenals meer systematische aandacht voor 

evaluatie en bijsturing in het kader van de Integrale Kwaliteitszorg. 

Vrede wordt een ledenorganisatie wat onze achterban moet vergroten en moet zorgen voor een grotere 

instroom van vrijwilligers. Er wordt daarom een nieuw vrijwilligersbeleid ontwikkeld -het bestaande 

vrijwilligersbeleid verder verdiepend- dat gepaard gaat met extra personeelstijd. Dit vrijwilligersbeleid 

zal oog hebben voor participatie en vorming, en moet ook resulteren in de doorstroming van vrijwilligers 

naar de bestuursorganen met het oog op continue vernieuwing.  

Het bestuur van Vrede -bestaande uit vrijwilligers- draait goed, werkt transparant en hanteert een heldere 

rolverdeling, net zoals de dagelijkse werking van het team goed draait, transparant is en gekenmerkt 

wordt door een duidelijke rolverdeling en een overlegcultuur.   
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De algemene kwaliteit van onze werking (o.a. acties & activiteiten) en onze producten (o.a. website, 

tijdschrift, Vredetelex) zal continu bijgehouden, geëvalueerd en bijgestuurd worden aan de hand van een 

vernieuwd instrument voor Integrale Kwaliteitszorg (IKZ), met daarin bijzondere aandacht voor de 

prioritaire uitdagingen én de arbeidstevredenheid voor de werknemers.   

Operationele doelstellingen: 

OD1: Vrede werkt aan een duurzame financiële basis: 

- Vrede snoeit in de uitgaven door de publicatie van het driemaandelijks tijdschrift te stoppen, 

zomer 2020. 

- Vrede ontvangt nieuwe structurele inkomsten via een betalend lidmaatschap, vanaf december 

2019. 

- Vrede doet doelgerichte investeringen met het oog op een terugverdieneffect in de nabije 

toekomst (2019 en 2020). 

- Vrede hernieuwt de mogelijkheid om fiscale attesten uit te reiken, 2021. 

- Vrede organiseert extra fondsenwervende activiteiten - jaarlijks te overwegen. 

- Vrede zoekt gerichte projectsubsidies als extra werkingsmiddelen voor de campagnewerking of 

de organisatie van evenementen en acties. 

- Vrede tracht te participeren aan Europese subsidiedossiers en projectdossiers bij 

(internationale) stichtingen. 

- Vrede hanteert een helder extern prijzenbeleid inzake lezingen en verkoopartikelen. 

- Vrede breidt de digitale betalingsmogelijkheden uit. 
 

OD2: Vrede voert een professioneel personeelsbeleid: 

- Vrede breidt het team uit met oog op digitale communicatie en de uitbouw van de 

vrijwilligerswerking. 

- Vrede heeft een welzijnsbeleid en een interne preventieadviseur. 

- Vrede werkt met functioneringsbeschrijvingen en jaarlijkse functioneringsgesprekken. 

- Vrede heeft een doordacht VTO-beleid en voorziet budget voor opleidingen en vormingen. 

- Vrede zorgt voor een duidelijke rolverdeling, afspraken en verantwoordelijkheid binnen het team 

en het bestuur. 

- Vrede streeft naar een arbeidsvriendelijke omgeving en een collegiale sfeer. 

 

OD3: Vrede werkt een stevig vrijwilligersbeleid uit: 

- Vrede heeft een halftijdse medewerker vrijwilligersbeleid. 

- Vrede schrijft een nieuw vrijwilligersbeleid uit in 2020 op basis van de krachtlijnen opgetekend 

in hoofdstuk 7: ‘Mensen en middelen’.  

 

OD4: Vrede doet aan goed bestuur: 

- Vrede heeft een duidelijke rolverdeling binnen de bestuursorganen. 

- Vrede heeft een transparante interne communicatie tussen team, RVB en AV. 

 

OD5: Vrede werkt aan Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) 

- Vrede stelt een nieuwe Interne Kwaliteitsrichtlijn op, timing voorjaar 2021. 

- Vrede stelt draaiboeken (voorbereiding en uitvoering) op voor activiteiten. 
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- Vrede maakt systematisch gebruik van de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act) ter voorbereiding 

en evaluatie van activiteiten. 

- Vrede voert een degelijk personeelsbeleid (zie supra). 

- Met het oog op het tussentijdse voortgangsrapport (april 2023): 

o Vrede houdt kerngegevens bij inzake financiën, personeel, werking en communicatie.  

o Vrede volgt de evolutie op van de kwantitatieve gegevens (website, sociale media, lezers, 

leden, pers, activiteiten, contacten politici, …). 

o Vrede doet halfweg de nieuwe beleidsperiode een nieuwe SWOART-analyse (2023) 

- Vrede voorziet systematisch evaluatieformulieren voor deelnemers na acties en activiteiten. 

- Vrede houdt tweewekelijkse teamvergaderingen en digitale redactievergaderingen.  

- Vrede heeft een maandelijkse begrotingscontrole en een halfjaarlijkse begrotingsvergadering.  

 

OD6: Het personeel wordt logistiek goed ondersteund:  

- Vrede hanteert een systeem voor opslag en deling van documenten. 

- Vrede voorziet een jaarlijks investeringsbudget voor aankoop van hardware en licentie software.  

- Vrede geeft de website in 2020 een grondige update en heeft een onderhoudsbeleid voor website 

en boekhouding. 

- Vrede spaart voor een nieuwe website tegen 2025. 

 

OD7: Vrede zorgt voor kennisdeling en -borging: 

- Vrede wijst een mentor toe bij de inwerking van nieuwe collega’s en stagiair(e)s. 

- Vrede voorziet inhoudelijke en praktische vormingen voor teamleden en vrijwilligers (vanaf de 

tweede helft van 2020). 

- Vrede neemt een nieuw CRM-systeem in gebruik (zomer 2020). 

- Vrede onderzoekt een nieuw systeem voor back-ups van alle computers (2021). 

- Vrede heeft aandacht voor gegevensbescherming (conform de GDPR). 
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7 MENSEN EN MIDDELEN 

7.1 Personeel, bestuur, vrijwilligers en leden 

 

7.1.1 Team 

Vrede vzw is organisatorisch horizontaal gestructureerd. Dat is een principieel bewuste keuze die gezien 

de beperkte omvang van de organisatie -met slechts 5 medewerkers (3,51 VTE anno 2019)- uitstekend 

uitvoerbaar is. Veel verantwoordelijkheden betreffende het dagelijks bestuur en de inhoudelijke richting 

van de werking liggen bij het team dat tweewekelijks vergadert. Vrede heeft dus geen apart orgaan van 

dagelijks bestuur. De teamleden werken collegiaal en streven ernaar om beslissingen te nemen bij 

consensus. Vrede is dus een behoorlijk zelfsturend en autonoom werkend team. Alle verslagen 

worden automatisch doorgestuurd naar de Raad van Bestuur (RVB), die op die manier op de hoogte blijft 

van de dagelijkse werking.  

De team-coördinator is als niet-lid aanwezig bij alle bestuursraden, waar hij/zij zorgt voor de 

voorbereidingen en de uitnodigingen, en de rol vervult van secretaris zonder stemrecht. Op die manier 

wordt een vlotte samenwerking en doorstroom van informatie gerealiseerd tussen team en Raad van 

Bestuur. De team-coördinator is tevens de interne preventie-adviseur (verantwoordelijke voor preventie 

en bescherming). Er wordt doelbewust gekozen om niet te werken met een directeursfunctie, er is dus 

geen machtsconcentratie bij één persoon in het team, noch in de RVB. 

Vrede kent een heel klein verloop qua personeelsbezetting, de gemiddelde anciënniteit in 2019 is 14 jaar. 

Het personeel is zeer visie- en missiegedreven en loyaal aan de organisatie. In de beleidsperiode 2016-

2020 draaide Vrede met een ploeg van 3,51 VTE verdeeld over 5 personen, in 2020 zakt dit naar 3,47 

VTE en wordt in totaal minstens 4 maanden (vrijwillige) loopbaanonderbreking ingelast omwille van de 

voorziene lineaire besparing van 6%. Een aanzienlijk deel van de personeelsmiddelen werden de 

afgelopen beleidsperiode ontvangen uit het Fonds Sociale Maribel (0,72 VTE).   
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Taakverdeling in 2019: 

2019 Totaal Ludo Soetkin Pieter Julie Lieve

EDU EDU EDU ADMIN VRIJW/COMM

351% 77% 77% 75% 50% 72%

organisatie: team, IKZ, … 70 5 5 20 35 5

studie en educatie 70 20 40 10

actie- en campagne 70 20 5 25 10 10

communicatie 89 20 27 10 5 27

net- en samenwerking 27 12 10 5

vrijwilligers 25 25  

 

Aanpassing taakverdeling en uitbreiding personeel in nieuwe beleidsperiode 2021-2025 

 

Om de ambities van het nieuwe beleidsplan te kunnen waarmaken zal de medewerker ‘promotie en 

vrijwilligers’ zich veel meer toeleggen op de ondersteuning van het nieuwe vrijwilligersbeleid. De 

functie wordt daarom uitgebreid van 0,72 naar 0,75 VTE. Alles wat digitale communicatie betreft, wordt 

samengebracht in één nieuwe functie ‘digitale communicatiemedewerker’, een uitbreiding van 0,50 

VTE. Aangezien de publicatie van het tijdschrift stopgezet wordt vanaf juli 2020, krijgt het takenpakket 

‘redactie- en beleidsmedewerker’ een nieuwe invulling met de nadruk op digitale redactie, de 

ontwikkeling van laagdrempelige informatie (Q&A’s, infosheets, …) en de begeleiding van inhoudelijke 

vrijwilligers. Vrede breidt het personeelsbestand dus concreet uit van 3,51 VTE naar 4 VTE (een stijging 

van 15% t.o.v. 2019) en herschikt grondig de takenpakketten, waarbij de 2 educatieve medewerkers 

Ludo De Brabander en Soetkin Van Muylem van 77% naar 75% tewerkstelling zakken. De wijzigingen 

t.o.v. de tewerkstelling in 2019 (zie hoofdstuk 3, punt 3.1: ‘Kerngegevens en cijfers over het personeel in 

de periode 2018-2019’) worden onderlijnd in onderstaande tabel. 

 

2021-2015 Totaal Ludo Soetkin Pieter Julie Lieve NIEUW

EDU EDU EDU ADMIN VRIJW COMM

400% 75% 75% 75% 50% 75% 50%

organisatie: team, IKZ, … 75 5 5 20 35 5 5

studie en educatie 65 20 35 10

actie- en campagne 70 20 5 25 10 10

communicatie 93 18 20 10 0 45

net- en samenwerking 27 12 10 5

leden- en vrijwilligers 70 10 5 55  
 

7.1.2 Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur (RVB) bestaat momenteel uit 6 onbezoldigde leden en komt maandelijks samen. 

De RVB speelt in hoofdzaak een faciliterende en zakelijke rol, en doet aan kwaliteitsopvolging. Binnen 

de RVB bestaat een duidelijke rolverdeling, die de voorbije beleidsperiode 2016-2020 verder werd 

verfijnd. Er is -conform de vzw-wetgeving - een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Laatstgenoemde vervult tevens de rol van afgevaardigd bestuurder. De team-coördinator heeft van de 

afgevaardigd bestuurder een volmacht gekregen om daden van dagelijks beheer te stellen inzake 

financiën en personeelsbeleid.  
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Binnen de RVB is er iemand verantwoordelijk voor personeelsbeleid en welzijn. Deze rol wordt 

momenteel vervuld door de voorzitter. Zij is het aanspreekpunt voor alle personeelszaken en voert ook de 

jaarlijkse functioneringsgesprekken met het personeel. Betreffende welzijn en de bescherming van de 

werknemers tegen psychosociale risico’s, werkt Vrede samen met SPMT-arista, een externe dienst voor 

preventie en bescherming op het werk. De informatieaffiche omtrent ‘bescherming tegen psychosociale 

risico’s’ met alle bijhorende contactgegevens hangt duidelijk zichtbaar op in het kantoor.  

Binnen de RVB is er ook een actieve werkgroep financiën die maandelijks nauwgezet het financieel 

beheer opvolgt, en om de 6 maanden samenkomt voor een tussentijdse begrotingsvergadering of de 

begrotingsopmaak. De werkgroep stelt eveneens begrotingswijzigingen voor en legt verantwoording af 

aan de RVB en de Algemene Vergadering (AV).  

Vrede vzw kan rekenen op een zeer actieve en betrokken bestuursraad. De taken zijn goed verdeeld 

over de bestuursleden, conform hun zeer specifieke competenties, er wordt transparant gewerkt en er is 

een goede verstandhouding met het personeel. De RVB-verslagen worden naar alle teamleden 

doorgestuurd en de bestuursvergaderingen staan in principe ook open voor het personeel. 

7.1.3 Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering (AV) vormt het hoogste bestuurlijke orgaan van de organisatie en bestaat uit 

26 effectieve leden, waaronder de teamleden en de bestuursleden. De AV komt 2 keer per jaar samen om 

strategische beslissingen te nemen, de samenstelling van de RVB te bepalen en de financiële ‘kwijting’ 

van de bestuurders te doen. De AV vormt het bredere klankbord voor strategische beslissingen. Uit een 

bevraging van de AV-leden in december 2018 blijkt dat er een grote interesse bestaat om meer 

inhoudelijk betrokken te worden. We hebben hier gevolg aan gegeven door naast het bestuurskundige 

luik ook een inhoudelijk luik te voorzien op de AV’s. 

Aandachtspunten voor de nieuwe beleidsperiode betreffende goed bestuur: 

- Uitbreiden van het team met het oog op digitale communicatie en vrijwilligerswerking. 

- Instroom van nieuwe leden RVB en AV via sterk en gericht vrijwilligersbeleid (zie infra). 

- Arbeidstevredenheid van de teamleden behouden en aandacht voor gepaste opleidingen. 

- Onderzoeken van de mogelijkheid van de creatie van een ‘klankbord’ voor de inhoudelijke 

ondersteuning van en kennisdeling met het team. 

- Het systeem voor Integrale Kwaliteitszorg verder verfijnen (zie infra). 

7.1.4 Vrijwilligers 

Visie op vrijwilligerswerking: 

De kernopdrachten van Vrede worden uitgevoerd door het team van bezoldigde medewerkers. Gezien 

onze keuze voor de maatschappelijke bewegingsfunctie is het evident dat het personeel dit niet alleen wil 

doen. Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van de organisatie. Zij ondersteunen momenteel 

al alle aspecten van de werking en vergroten de mogelijkheden om meer mensen te bereiken, maar Vrede 

wil de vrijwilligerskern nog verder uitbreiden. Vrede wil de vrijwilligers tevens de kans geven om 

gelijkgestemden te ontmoeten en deel uit te maken van een geëngageerde groep mensen die dezelfde 

maatschappelijke veranderingen nastreven. De vrijwilligerswerking heeft dus een praktische én sociale 

finaliteit. Het ideaal dat we nastreven is een ruime groep vrijwilligers waar het team een langdurige 

relatie mee opbouwt. Deze groep van vrijwilligers geeft mee vorm aan de werking en helpt bij de 

uitvoering ervan. 

 



53 

 

Huidige situatie: 

De voorbije beleidsperiode zijn we erin geslaagd om een betrekkelijk trouwe groep vrijwilligers rond de 

organisatie te engageren. In de huidige werking van Vrede zijn er al een 30-tal vrijwilligers zeer actief, 

zowel op structurele als op ad hoc basis, en zowel onbezoldigd als via een vrijwilligersvergoeding. 

Huidige taken: 

- Inhoudelijk: bestuur (RVB), leden AV, productie van artikels, vertalingen en redactiewerk, 

lezingen geven, mee nadenken over acties en campagnes, ... 

- Administratief: hulp bij postverzendingen, verzamelen en oplijsten van gegevens nodig voor de 

werking, ...  

- Organisatorisch: hulp bij praktische ondersteuning van activiteiten en acties, infostands, montage 

van video’s, geluidstechniek, ...  

- Bewegingswerk: participatie aan acties en campagnes van Vrede. 

Uit een recente vrijwilligersbevraging (14 deelnemers, oktober 2019) konden we een profiel afleiden 

van onze vrijwilligersgroep: 

- Alle leeftijden engageren zich van 20 jaar tot meer dan 70 jaar. 

- De meeste vrijwilligers hebben minstens een bachelor diploma.  

- Bijna 80% engageert zich al minstens 3 jaar bij Vrede, meer dan 40% al meer dan 5 jaar. 

- 85% helpt vooral bij de ondersteuning van activiteiten. 

- Motivatie: interesse in internationale politiek, geloof in de missie en visie van Vrede. 

- 85% is ook actief bij andere organisaties. 

- 80% geeft aan tevreden te zijn met het huidige onthaalbeleid. 

- 70% heeft interesse in inhoudelijke vormingen en bijna 60% in praktische vormingen. 

Er werd de voorbije beleidsperiode meer en met succes ingezet op het aanbieden van een aantal 

structurele vrijwilligerstaken, waarbij vrijwilligers een grotere verantwoordelijkheid dragen en veelal 

ook een vrijwilligersvergoeding ontvangen. Het gaat om taken zoals de montage van videomateriaal, de 

technische bediening van geluid- en licht tijdens evenementen, hulp bij onderhoud computers, 

verzending van tijdschriften en tijdelijke medewerkers aan specifieke activiteiten en campagnes.  

Vrede beschikt over een publieke (online) organisatienota die duidelijkheid verschaft over de 

verzekeringen en vergoedingen van vrijwilligers. De huidige communicatie verloopt via een mailinglijst 

en een besloten Facebookgroep. Er wordt in onderling overleg met regelmaat een 

vrijwilligersvergadering georganiseerd. 

Een van de teamleden heeft het vrijwilligersmanagement als kerntaak. De tijd die daarvoor beschikbaar 

is, wordt echter als totaal ontoereikend ervaren om de ambities waar te maken.  

Krachtlijnen van het toekomstig vrijwilligersbeleid: 

Gezien Vrede vzw zich vanaf 2020 omvormt tot een betalende ledenorganisatie, dient zich een 

uitgesproken kans aan om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en te engageren. Om deze kans optimaal te 

benutten en de huidige positieve vrijwilligerswerking verder uit te bouwen, wil Vrede daar de komende 

beleidsperiode stevig in investeren. Dat ligt volledig in lijn met de resultaten van de SWOART-analyse: 

de verdere uitbouw van de vrijwilligerswerking vormt een prioriteit. Bovendien is de uitbouw van deze 

werking en een goede begeleiding van de vrijwilligers noodzakelijk omdat Vrede de komende jaren een 

stevige campagne wil uitbouwen rond kernwapens. Uit interviews met een aantal vaste vrijwilligers 

(oktober 2019) kregen we een duidelijk zicht op hun wensen omtrent het toekomstig vrijwilligersbeleid 

van Vrede. 
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- Instroom: Vrede wil de nieuwe beleidsperiode 2021-2025 starten met 460 betalende leden en 

eindigen met 1000 betalende leden. Deze grote groep van mensen geeft een kleine financiële 

steun en uit zich als lid van de organisatie - een minimaal vrijwillig engagement. Met deze leden 

gaan we regelmatig communiceren o.a. digitaal en via het bewegingsblad Vredetelex. Bedoeling 

is dat we deze leden ook verder inhoudelijk en/of praktisch kunnen engageren bij onze werking. 

Ze kunnen als het ware beschouwd worden als een grote poel van vrijwilligers. De omvorming 

tot een betalende ledenorganisatie kan het potentieel om meer vrijwilligers te engageren dus 

vergroten. 

- Onthaal en begeleiding: Het huidige onthaalbeleid voor vrijwilligers wordt als positief ervaren. 

Dit beleid willen we verder uitdiepen en structureren, zeker als de instroom zal vergroten. Dit 

impliceert echter een grotere investering qua personeelstijd, want vrijwilligers moeten ook 

begeleid worden. Onthaal en begeleiding kan voor een deel ook door de vrijwilligers zelf 

vormgegeven worden 

- Ontmoeting en fidelisering: Vrijwilligers geven aan dat ze een nauwere band willen 

ontwikkelen met de organisatie. Dit impliceert meer ontmoetingsmomenten en meer 

activiteiten specifiek gericht op vrijwilligers. Een vrijblijvende ‘open deur’ politiek kan echter 

tot frustraties leiden, zowel bij de vrijwilligers (omdat ze zich niet altijd even hartelijk 

verwelkomd voelen), als bij de team-leden (omdat de aanwezigheid van vrijwilligers kan botsen 

met hun doorgaans zeer drukke werkregime). Daarom moeten ontmoetingsmomenten met 

vrijwilligers meer gestructureerd worden. Het is in ieder geval van primordiaal belang dat 

vrijwilligers zich welkom voelen. Het secretariaat van Vrede bevindt zich in het sociaal-cultureel 

bedrijvencentrum De Expeditie dat veel mogelijkheden en ruimte biedt voor ontmoetingen en 

activiteiten. Laagdrempelige ontmoetingsmomenten zijn bijvoorbeeld onze Vredescafés 

(inhoudelijke info-avonden) die openstaan voor alle geïnteresseerden, zowel leden als niet-leden. 

Dergelijke ontmoetingsmomenten bieden de kans aan andere personeelsleden dan enkel de 

vrijwilligersbegeleider om een relatie op te bouwen met vrijwilligers en geïnteresseerden. Dat 

kan dan weer leiden tot een groter ‘groepsgevoel’ en meer betrokkenheid van nieuwe 

vrijwilligers. Vrijwilligers geven in de interviews zelf aan dat dit alles ertoe kan bijdragen dat 

mensen zich langer engageren bij een organisatie. 

- Vorming: Uit de interviews en de vrijwilligersbevraging kwam duidelijk de vraag naar meer 

vorming, zowel inhoudelijk als praktisch. Vrijwilligers die ons vertegenwoordigen op infostands 

willen graag goed voorbereid zijn om te kunnen reageren op vragen en kritische opmerkingen 

van het publiek. Vrijwilligers geven aan dat vormingsmomenten ook kunnen bijdragen tot het 

verdiepen van de band met de organisatie. Vrede zal hier in de komende beleidsperiode extra 

op inzetten. Kennisdeling via vormingen sluit goed aan bij de ‘leerfunctie’ en het is een 

onbetwiste sterkte van de organisatie. Er zijn allerlei verschillende vormingsopties mogelijk: van 

heel laagdrempelige ontmoetingsmomenten waarbij mensen de organisatie beter leren kennen, 

tot heuse ‘vredesuniversiteiten’ waarbij we vrijwilligers diepgaand inhoudelijk voeden tijdens 

een vormingenreeks. We overwegen ook te participeren aan vormingen aangeboden door 

derden, waarbij zowel het personeel als de vrijwilligers bijgeschoold worden over bepaalde 

onderwerpen. Vormingsmomenten kunnen bovendien zorgen voor de instroom van nieuwe 

vrijwilligers. 

Via het geven van vormingen wordt ook tegemoet gekomen aan de bekommernis over de 

kennisborging binnen de organisatie. De visie en missie van Vrede moeten expliciet verbonden 

zijn aan de organisatie, niet aan individuele teamleden. Hun expertise is een van de sterke punten 

van Vrede (zoals bevestigd wordt door de SWOART-analyse en de beoordeling van de 
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visitatiecommissie), maar de inhoudelijke principes overstijgen individuen. De kennisdeling via 

o.a. vormingen bestendigt een analysekader en een denkstroming. 

-Betrokkenheid: Momenteel voeren vrijwilligers al de meest diverse taken uit binnen Vrede. 

Vrijwilligers geven echter aan dat ze niet alleen uitvoerend willen werken, maar ook meer 

betrokken willen worden bij het vormgeven van campagnes en de vrijwilligerswerking zelf. 

We merken dat voor beleidsmatig werk minder gemakkelijk vrijwilligers te vinden zijn. Lid 

worden van de RVB bijvoorbeeld, is het meest structurele maar ook het meest technische 

engagement dat vrijwilligers kunnen aangaan binnen de organisatie.  

Voor de volgende beleidsperiode hebben we dus een ambitieus vrijwilligersbeleid voor ogen dat mikt 

op een grotere instroom en meer begeleiding, ontmoeting, vorming en betrokkenheid. Het spreekt 

voor zich dat dit alles een pak meer personeelstijd vereist. We willen dan ook extra middelen vragen om 

hier ondubbelzinnig op in te zetten. De ervaring van de voorbije beleidsperiode leert ons dat de 

theoretische 0,3 VTE-tijdsbesteding voor vrijwilligerswerking in de praktijk niet gerealiseerd werd 

wegens te veel andere taken, maar ook dat 0,3 VTE eigenlijk ontoereikend is. Meer vrijwilligers leidt 

immers niet noodzakelijk tot minder werk voor de teamleden. We mikken voor de komende 

beleidsperiode op een vrijwilligersbegeleiding van 0,5 VTE. Deze job zou ook gecombineerd moeten 

worden met de organisatie van infostands, de ledenwerving en de logistieke ondersteuning van 

campagnes. Deze vrijwilligers-logistieke functie is idealiter een fulltime job, maar we gaan in dit 

beleidsplan uit van 0,75 VTE.  

Hoe? 

- Vrede heeft een halftijdse medewerker vrijwilligersbeleid vanaf 2021. 

- Vrede schrijft nieuw vrijwilligersbeleid uit gebaseerd op bovenstaande krachtlijnen (2020). 

- Vrede maakt optimaal gebruik van de omvorming tot ledenorganisatie vanaf 2020. 
 

7.1.5 Leden 

Er is voor de komende beleidsperiode een grote verandering op til. Vrede wordt een ledenorganisatie 

vanaf 2020. Dat werd beslist door de AV. Deze drastische verandering is o.a. een uitvloeisel van een 

denkproces dat opgezet werd met het oog op de bepaling van de toekomstige communicatiemix en de 

vervanging daarbinnen van de plaats van het tijdschrift (Zie hoofdstuk 4: 'Externe evaluatie’). Vanaf de 

zomer van 2020 wordt het tijdschrift afgeschaft. Het is zeer belangrijk dat we de huidige lezers (een 300-

tal mensen), die zichzelf dikwijls als ‘lid’ beschouwen en omschrijven, zoveel mogelijk behouden, maar 

dan in de vorm van echte betalende leden.  

De omvorming naar een betalende ledenorganisatie moet het mogelijk maken om de huidige lezers te 

blijven betrekken én de kring rond onze organisatie verder uit te bouwen. We doen dit met het oog 

op het vergroten van (1) het draagvlak voor onze werking bij acties en activiteiten, (2) de instroom van 

vrijwilligers en (3) nieuwe structurele financiële inkomsten. We mikken op betrokken leden, waarvan 

toch een deel zeer actief met ons wil samenwerken aan een vreedzamere samenleving. 

Ambities: We willen de nieuwe beleidsperiode 2021-2025 starten met 460 betalende leden en eindigen 

met 1000 betalende leden. Dat zou een jaarlijkse groei van 20% betekenen, die concreet moet leiden tot 

nieuwe inkomsten - van 8.600€ eind 2020 tot meer dan 15.000€ tegen 2025. De ledenbijdragen zullen via 

domiciliëringsopdrachten geïnd worden, wat ons meer zekerheid moet geven.  

We kiezen voor 2 categorieën van leden: ‘lid’ en ‘steunend lid’, waarbij de eerste categorie minimaal 1€ 

per maand bijdraagt en de tweede minimaal 5€. Er werd bewust gekozen voor een bescheiden 
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lidmaatschapsbijdrage om de drempel zo laag mogelijk te maken en veel jonge, minder 

kapitaalkrachtige mensen aan te trekken. We rekenen op de steunende leden om via een minimale 

bijdrage van 60€ per jaar een aanzienlijke nieuwe bron van inkomsten aan te boren.  

Rond het lidmaatschap wordt een intense wervingscampagne opgezet vanaf eind 2019. Deze campagne 

zal een belangrijke rode draad vormen tijdens de hele nieuwe beleidsperiode, met een effect op talrijke 

aspecten van onze werking: doelgerichte communicatie (met verschillende communicatie-instrumenten 

gericht op verschillende doelgroepen), ledenbeheer (o.a. digitale CRM), vrijwilligersbeleid, mobilisatie 

en draagvlakverbreding. In het team wordt het takenpakket herverdeeld en wordt er extra ruimte gemaakt 

voor vrijwilligersbeleid en ledenwerving binnen 1 nieuw takenpakket. We hebben de overstap naar een 

ledenorganisatie goed doordacht en grondig voorbereid, maar we beseffen dat we tijdens de omvorming 

regelmatig zullen moeten evalueren en indien nodig bijsturen.  

Hoe? 

- Lancering lidmaatschap eind 2019 (7 december). 

- Mogelijkheden om online te domiciliëren vanaf eind 2019. 

- Intense wervingscampagne vanaf 2020.  

- Consequent mensen aanspreken om lid te worden tijdens activiteiten. 

- Doelgerichte ledencommunicatie. 

- Nieuw digitaal systeem voor ledenbeheer online tegen zomer 2020. 

 

7.2 Integrale Kwaliteitszorg   

Kwaliteit in de non-profitsector kan omschreven worden als “de mate waarin een organisatie haar 

doelstellingen realiseert – die steeds in een bepaalde tijd en context geformuleerd zijn – zoals dat tot 

uiting komt in een systematische manier van werken, in een eindresultaat en in een mate van 

waardering door de belanghebbenden.” 10 

Vrede streeft ernaar de werking (proces) van de organisatie permanent te evalueren, te verbeteren en de 

impact van de organisatie (resultaat) te vergroten. Dit doet Vrede aan de hand van kwantitatieve analyses 

(worden de indicatoren gehaald?), maar ook door te informeren bij belanghebbenden over de manier 

waarop zij de kwaliteit van onze werking ervaren (via teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, 

evaluaties van activiteiten, bevragingen en diepte-interviews). Deze continue aandacht voor 

kwaliteitszorg moet garanderen dat er zo zorgzaam mogelijk omgesprongen wordt met de mensen 

(arbeidstevredenheid) en middelen van de organisatie (efficiëntie) in het streven naar onze doelstellingen.  

Kwaliteitszorg begint met de juiste mentaliteit, een zelfkritische houding. “Vrede heeft een gezonde 

dosis zelfkritiek. Vrede heeft een zicht op en benoemt de verbeterpunten in de werking en organisatie”, zo 

stelt de visitatiecommissie. Deze zorg om kwaliteit leidt ertoe dat de werking van de organisatie kritisch 

onderzocht wordt, net zoals we ook continu alert zijn voor de actualiteit en ontwikkelingen in onze 

sector.  

Integrale Kwaliteitszorg vereist ook een systematische reflectie. “De visitatiecommissie waardeert de 

inspanningen van Vrede om de effectiviteit en kwaliteit van de werking in kaart te brengen, maar gelooft 

dat de organisatie dit nog op een meer systematische wijze kan doen.” Vrede gaat met deze 

verbetersuggestie aan de slag. Vrede hanteerde in het vorige beleidsplan al tal van instrumenten en breidt 

dit instrumentarium nu verder uit met het systematisch gebruik van de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, 

 
10 Zorgen voor kwaliteit. Kwaliteitsontwikkeling voor non-profitorganisaties. Guido Cuyvers, 2019 
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Act). Dit nieuwe basisinstrument is een handig vierstappenplan voor een meer systematische manier van 

werken, gebaseerd op planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing.  

De visitatiecommissie vraagt Vrede “te verduidelijken hoe de resultaten hiervan [evaluatie] de strategie 

van de organisatie beïnvloeden.” Vrede legde in het verleden de nadruk op planning en uitvoering. In de 

nieuwe beleidsperiode zal Vrede meer aandacht en tijd investeren in de evaluatie en bijsturing van de 

werking, waarbij we operationele doelstellingen en strategie indien nodig zullen bijsturen. Dit zal 

duidelijker aan bod komen in het voortgangsrapport van 2023. De beslissing (2018) dat het gedrukt 

tijdschrift niet langer gepubliceerd zal worden en het feit dat de begroting halfjaarlijks bijgestuurd wordt, 

zijn voorbeelden van hoe Vrede nu ook al sterk bijstuurt op basis van evaluatie.   

Deze systematische reflectie zal niet gepaard gaan met de introductie van strakke procedures, maar vindt 

plaats binnen de tweewekelijkse teamvergaderingen en wordt maandelijks opgevolgd door de RVB. 

Gezien Vrede een horizontaal gestructureerd team (zie supra) heeft, ligt de verantwoordelijkheid voor 

kwaliteitszorg niet bij één ultieme verantwoordelijke, maar is het een gedeelde verantwoordelijkheid 

van alle teamleden die samen participeren aan de teamvergaderingen. De inbreng en bijdrage van alle 

teamleden is daarbij essentieel.  

Hoe? 

- Nieuwe Interne Kwaliteitsrichtlijn opstellen, timing voorjaar 2021. 

- Personeelsbeleid: functioneringsgesprekken, VTO-beleid, goede werkomstandigheden, collegiale 

sfeer, duidelijke rolverdeling, afspraken en verantwoordelijkheid. 

- Draaiboeken (voorbereiding en uitvoering) voor activiteiten, acties en evenementen. 

- Ook met het oog op het tussentijdse voortgangsrapport (april 2023): 

o Bijhouden kerngegevens financiën, personeel en werking.  

o Opvolgen evolutie kwantitatieve gegevens (website, sociale media, lezers, leden, pers, 

activiteiten, contacten politici, …). 

o SWOART-analyse. 

o Evaluatieformulieren voor deelnemers na acties en activiteiten. 

o Rapportage over bijsturing beleid. 

- Tweewekelijkse teamvergaderingen en teamverslagen. 

- Interviews en focusgesprekken met vrijwilligers. 

- Maandelijkse en tussentijdse begrotingsvergaderingen. 

 

7.3 Middelen 

Vrede vangt de nieuwe beleidsperiode aan met een ambitieus beleidsplan. Vrede zal behouden wat 

goed is (expertise en bewegingswerk), de werking verder professionaliseren (aandacht voor IKZ), meer 

eigen middelen genereren (betalende leden) en voluit gaan voor een meerjarige kernwapencampagne, 

een nieuwe communicatiestrategie, een nieuwe vrijwilligerswerking en vorming van de achterban. 

(Zie hoofdstuk 6: 'Strategische en operationele doelstellingen'). We mikken op een stijging van de 

personeelsbezetting van 3,5 naar 4 VTE door de aanwerving van een nieuwe halftijdse collega voor 

communicatie.  

Vrede vraagt 65.000€ extra basissubsidie in de nieuwe beleidsperiode om deze plannen te 

verwezenlijken. Bijna de helft (30.000€) van deze meeraanvraag is nodig om de huidige uitgaven voor 

werking en personeel te bestendigen. 35.000€ is het bedrag dat nodig is om de nieuwe ambities waar 

te kunnen maken op het vlak van communicatie, vrijwilligersbeleid en campagnewerking.  
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We herhalen hier voor de volledigheid dat ondanks het lovende rapport van de adviescommissie (april 

2015) en het daaraan gekoppelde advies om de maximale subsidie-enveloppe (231.860€) toe te kennen, 

de uiteindelijke subsidie-enveloppe die Vrede vzw toegewezen kreeg voor de beleidsperiode 2016-

2020 aanmerkelijk lager (bijna 40%) lag, namelijk 167.000€. De toenmalige ambities konden daarop 

helaas niet uitgevoerd worden. De natuurlijke aanwas aan personeelsuitgaven konden gedekt worden tot 

2018. Vanaf 2019 is dat ondanks de stijgende eigen inkomsten niet langer mogelijk en wordt er gesnoeid 

in de personeelskosten. De huidige meeraanvraag is met andere woorden cruciaal voor de continuering 

van de werking gedurende de nieuwe beleidsperiode, Vrede moet immers een serieuze financiële 

achterstand inhalen. 

7.3.1 Investeringen en besparingen voorafgaand aan dit beleidsplan 

In aanloop naar het nieuwe beleidsplan werden een aantal toekomstgerichte en inhoudelijke 

investeringen gedaan met middelen uit de reserve van de organisatie, ter waarde van 20.000€. 

Rekening houdend met de besparingsronde van 6% in 2020 voor alle Vlaamse subsidies en de stijgende 

personeelskosten (anciënniteitskosten en indexaanpassingen), wordt 20.000€ bespaard op 

personeelskosten in 2020. 

 INVESTERINGEN 2018-2020: 20.000€ 

- 2018: externe financiële doorlichting van de organisatie, kostprijs 2555€ 

- 2019: externe consultant en begeleiding met nieuw strategisch communicatieplan, kostprijs: 

3630€ 

- 2019: investering in evenement 70 jaar Vrede vzw: 6000€ 

- 2019 en 2020 investering in de nationale campagne tegen kernwapens: 5000€ 

- 2020: grondige facelift website en integratie CRM-systeem: 3000€ 

BESPARINGEN in 2020: 20.000€ 

- 2020: Terugschroeven van de tewerkstelling van 2 personeelsleden van 77 naar 75% VTE en in 

totaal 4 maanden loopbaanonderbreking zonder vervanging  

7.3.2 Principes voor de meerjarenbegroting 2021-2025 

- We beschouwen de beleidsperiode als één geheel, de verschillende jaren functioneren dus als 

communicerende vaten. Over de 5 jaren heen streven we een break-even na van de in- en 

uitgaven. De voorbije beleidsperiodes werd zeer waakzaam omgesprongen met de eigen 

middelen, vooral met het oog op een minimale aangroei van eigen middelen (=de facto het 

sociaal passief) gezien de stijgende anciënniteit van de medewerkers. Dit beleidsprincipe wordt 

niet langer gehandhaafd in de nieuwe beleidsperiode, er wordt geen minimale groei beoogd, 

enkel een break-even. 

- We gaan in de meerjarenbegroting uit van 2 indexaanpassingen (1/2022 en 1/2024), die hun 

effect zullen hebben aan in- en uitgavenzijde.  

- We anticiperen op stijgende loonkosten via een bestemd fonds. We streven de eerste 2 

beleidsjaren een bescheiden positief resultaat na (in totaal 15.000€) dat toegewezen wordt aan 

een bestemd fonds 69102, anticiperend op de stijgende personeelskosten verbonden aan het 

volgen van de CAO’s, de barema’s en de anciënniteit die tegen het einde van de beleidsperiode 

sneller aangroeien dan de verwachte basissubsidies. Het ‘positief resultaat’ van de eerste 2 jaren 

zal dus niet dienen om het eigen vermogen te laten groeien, maar zal onttrokken worden aan het 

bestemde fonds en opnieuw in de werking worden gestoken in de laatste 2 jaren (post 791). 

- Gezien het belang van communicatie in dit nieuwe beleidsplan legt Vrede een investeringsfonds 

communicatie aan om tegen het einde van de nieuwe beleidsperiode een nieuwe website te 
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kunnen laten bouwen. De huidige website (ontwikkeling 2015) krijgt een grondige facelift in 

2020, maar zal tegen het einde van de nieuwe beleidsperiode aan totale vernieuwing toe zijn. 

Daartoe worden de eerste 4 jaren telkens 2.500€ opzijgezet. De som daarvan zal in 2025 besteed 

worden. 

- Vrede streeft naar het verwerven van meer eigen inkomsten. Daarom werden verschillende 

beslissingen opgenomen in ons zakelijk plan: overgaan naar een betalende ledenorganisatie, 

crowdfunding rond specifieke doelstellingen, onderzoek naar de mogelijkheid van extra-

verkoopinkomsten door de ontwikkeling van een nieuw product. 

- We vertrekken van een basissubsidie van 192.088,13€. Dit bedrag is samengesteld uit de 

officiële basisenveloppe van 166.095,12€ (2020) + de middelen van de DAC-hervorming 

(22.968€), vermeerderd met een factor 1,016 (verwachte indexaanpassing in april 2020). 

 

7.3.3 Link inhoudelijk plan en zakelijk plan 

Het zakelijk plan en de meerjarenbegroting zijn opgebouwd rond de 5 prioritaire doelstellingen die 

samen met de achterban bepaald werden, zie hoofdstuk 5: ‘Eigen evaluatie, prioritaire uitdagingen & 

organisatiestrategie’. Deze vormen een rode draad doorheen de werking van de organisatie die financieel 

weerspiegeld wordt door onderstaand schema. De werk- en kostenverdeling wordt in hoofdstuk 

3:’Kerngegevens’ uit de doeken gedaan. 

UITGAVEN 2021

% VTE personeelskost (75%) werkingsmiddelen (25%)

400 € 268.874 € 89.100 357974 100%

75 organisatie: team, IKZ, … € 50.414 19% € 29.950 34% € 80.364 22%

65 studie, educatie en vormig € 43.692 16% € 2.350 3% € 46.042 13%

70 actie- en campagne € 47.053 18% € 25.700 29% € 72.753 20%

93 communicatie € 62.513 23% € 10.600 12% € 73.113 20%

27 net- en samenwerking € 18.149 7% € 4.000 4% € 22.149 6%

70 vrijwilligers en leden € 47.053 18% € 4.000 4% € 51.053 14%

investering en fondsen € 12.500 14% € 12.500 3%  

Behoud en inzet personeel: 

Vrede kiest voor het behoud van personeel en expertise. Dit is de sterkte van onze organisatie en moet 

daarom bestendigd worden. Vrede wil dé referentieorganisatie blijven voor onderwerpen die onder haar 

hoofdthema’s vallen, zowel voor bewegingswerk als op inhoudelijk vlak (= prioritaire doelstelling 1).  

- Vrede herschikt de takenpakketten (zie supra), in het kader van de afschaffing van het 

tijdschrift, de aanmaak van nieuwe laagdrempelige informatie en de grotere nadruk op digitale 

communicatie en vrijwilligerswerking.  

- Om de loonkost van het huidige personeel te kunnen blijven betalen bij aanvang van de nieuwe 

beleidsperiode (2021) is er minstens 30.000€ extra nodig, ter compensatie van de oplopende 

personeelskosten (anciënniteit) waardoor we in de begroting zonder de voorziene besparingen 

van 20.000€ zouden eindigen met 26.000€ tekort. 

Nieuw vrijwilligersbeleid: 

Meer tijd voor de vrijwilligerswerking en het optimaal gebruikmaken van de omvorming tot een 

ledenorganisatie (= prioritaire doelstelling 2) 

- Meer tijd voor de vrijwilligerswerking door een herverdeling van het takenpakket, met een 

verschuiving van de communicatie en promotie naar een nieuwe communicatiemedewerker en 

een kleine extra investering in de vrijwilligersmedewerker van 72% naar 75% VTE, dit 

betekent een extra loonkost van 2000€. 

- Stijging van het opleiding -en vormingsbudget met 1000€ extra. 
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- Stijging budget vergoedingen en ondersteuning vrijwilligers: 1000€ extra.  

Nieuwe communicatiestrategie:  

Afschaffen gedrukt tijdschrift; investeren in digitale, sociale media met aandacht voor specifieke 

doelgroepen; eigen gedrukte educatieve publicaties; een nieuwe communicatiemedewerker vanaf 2021 

met het oog op het vergroten en verbreden van het publieksbereik (= prioritaire doelstelling 3). 

- Afschaffing van het tijdschrift vanaf de zomer van 2020. Dit betekent een verlies aan 

inkomsten (8750€) en uitgaven (8750€) die elkaar opheffen omdat de druk-, layout- en 

portkosten gelijk stonden aan de inkomsten via de betalende abonnees. Vanaf 2021 moet het 

boekhoudkundig verlies aan inkomstenzijde door het wegvallen van de abonnementsgelden 

volledig gecompenseerd worden door de nieuwe ledenbijdragen, die daarna verder stijgen met 

20% per jaar (zie infra). 

- Nieuwe communicatiemedewerker (0,5 VTE), vanaf 2021: 20.200€ extra loonkost voor een 

extra halftijdse kracht op niveau B1C. 

- Meer middelen voor ‘promotie’: 3000€ extra voor o.a. jaarlijkse kleine aanpassingen aan de 

website, digitale advertenties, gegevensbeheersysteem en aanmaak audiovisueel materiaal. 

Acties en campagnes:  

Om de politieke impact te vergroten kiezen we ervoor om meer werkingsmiddelen vrij te maken in onze 

begroting voor acties en campagnes (= prioritaire doelstelling 4) 

- Vrede investeert extra werkingsmiddelen voor de ‘meerjarencampagne tegen kernwapens’: 

4000€ extra per jaar 

- Vrede gaat op zoek naar extra inkomsten, extra projectsubsidies en reisbudget voor 

internationale samenwerking en overleg in het kader van internationale campagnes. Goed voor in 

totaal 15.000€ extra inkomsten per jaar.  

- Versterken ‘Belgische Coalitie tegen Kernwapens’ en extra beleidsmedewerker die door alle 

platformleden gesponsord wordt. 

Nieuwe structurele eigen middelen genereren (= prioritaire doelstelling 5): 

- Als ledenorganisatie vanaf 2020 zal Vrede op een andere manier en op termijn meer eigen 

middelen genereren. We streven naar 460 betalende leden bij aanvang van 2021 en willen 

jaarlijks 20% groeien. Het streefdoel is 1000 leden tegen eind 2025. Zo verdubbelen onze 

ledeninkomsten van 8.400€ in 2021 naar 17.400€ eind 2025. Tellen we daar de extra giften bij 

van 11.000€ op jaarbasis, dan zien we onze eigen inkomsten (lidgelden en giften) in 2021 in 

vergelijking met het verwachte resultaat van 2019 stijgen met 38%, en in 2025 met 115% in 

vergelijking met 2019.  

- Inkomsten voor lezingen. Vrede hanteert een standaard prijszetting van 150€ per lezing voor 

derden. Afwijken (goedkoper) hiervan kan als het bijdraagt aan onze missie. We voorzien 3000€ 

eigen inkomsten, door gemiddeld 20 betaalde lezingen per jaar. 

- Vrede blijft inzetten op de jaarlijkse vlaggencampagne, goed voor een omzet van 2250€ door de 

vlaggenverkoop  

- Vrede mikt op jaarlijkse extra inkomsten via de verkoop van (een) nieuw(e) product(en), 

(publicatie, merchandise, ...) goed voor een omzet van 750€. 
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8 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. 

 

Missie: Vrede wil als vredesbeweging meewerken aan de democratische uitbouw van een vreedzame en rechtvaardige 

internationale samenleving gebaseerd op menselijke veiligheid en de afwijzing van militarisme. We willen dit doen door 

het bieden van informatie & inzichten en de activering van (georganiseerde) burgers. 

 

Visie: Een vreedzame samenleving is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het is ook het bestaan van, of het streven naar 

een rechtvaardige maatschappij in een ecologisch duurzame wereld. Een vreedzame en rechtvaardige maatschappij is pas 

mogelijk als de basisbehoeften van eenieder zo evenredig mogelijk worden bevredigd. Uitgangspunt is het VN-concept 

‘menselijke veiligheid’. Helaas lijkt ‘militarisme’ - een a priori militaire invulling van de menselijke veiligheidsproblemen - 

de dominante tendens in de huidige politiek wereld. Vrede pleit voor preventief handelen en het aanpakken van de 

structurele oorzaken van oorlog en geweld. Tegenover het waardenkader dat gepaard gaat met militarisme, plaatst Vrede 

een ‘cultuur van Vrede’, een VN-concept dat steunt op ontwikkeling, respect voor mensenrechten, democratische 

participatie, gelijkheid man/vrouw, tolerantie, vrije stroom van informatie en ontwapening.  

 

Vrede wil op basis van studie, informatie en inzichten verspreiden die bijdragen tot attitudeveranderingen ten opzichte 

van het internationale gebeuren, waardoor activering in het kader van democratische participatie gefaciliteerd wordt. 

Vrede richt zich tot (georganiseerde) burgers in hun vrije tijd en vertrekt van een inclusieve samenleving. Vrede is een 

ongebonden, pluralistische en ‘politieke’ vredesbeweging, in de betekenis van maatschappij-betrokken, niet van 

partijpolitiek. Vrede staat tevens voor een maatschappijkritische opiniestroming en durft buiten de geijkte krijtlijnen te 

denken over thema’s aangaande een vreedzame internationale samenleving.  

 

a.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. 

 

 

1. Vrede wil (georganiseerde) burgers bewustmaken, politiseren en activeren, om invloed uit te oefenen op 

beleidsmakers en de democratische besluitvorming in ons land. Het is noodzakelijk mensen goed te informeren, want hoe 

meer kennis over het internationale gebeuren, hoe sterker hun attitude hierover wijzigt, wat ertoe leidt dat ze actief 

willen participeren voor een vreedzame en rechtvaardige maatschappij. Vrede zet dus in op informatieverspreiding, het 

aanscherpen van het kritisch bewustzijn en het scheppen van ruimte voor sociaal-culturele participatie door 

laagdrempelige actiemethodes op te zetten, passend binnen een bredere campagnewerking. Vrede richt zich tot een zo 

breed mogelijk publiek, maar de verschillende publieksgroepen worden benaderd op een manier die hen moet 

aanspreken. 

 

2. Zie ook Beoordelingselement 2, infra. Vrede wil 2 grote samenlevingsvraagstukken behandelen in de komende 

beleidsperiode: de voortschrijdende militarisering en het gebrek aan sociale rechtvaardigheid in de maatschappij 

(menselijke veiligheid). De ontwikkelingen die onder deze onderling gelinkte vraagstukken vallen, komen samen in de 

slagzin van Vrede ‘ontwapenen om te ontwikkelen’. Het hoofdthema menselijke veiligheid kreeg de MONA-regio als 

geografische beperking opgelegd, omdat het een zeer volatiele en geostrategisch belangrijke regio betreft die vlakbij de 

EU ligt en waarvan de crisissen een rechtstreekse impact hebben op Europa.   
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3. Vrede tracht (georganiseerde) burgers bij elkaar te brengen om tot doelgericht handelen te komen. Onze sociaal-

culturele praktijken zijn geënt op de leer- en maatschappelijke bewegingsfunctie. Ze beogen processen van vorming en 

vernieuwing van individuen, groepen en maatschappij.  

 

- Mensen en groepen sensibiliseren en kritisch vormen: Dit vereist de nodige expertise van team en vrijwilligers. Expertise 

is onmisbaar om informatie en kennis te ontsluiten via allerhande materialen en methoden (jaarlijks een kwaliteitsvolle 

gedrukte publicatie, websiteartikels, opiniestukken, meewerken aan alternatieve media, audiovisuele formats zoals 

podcasts en video’s, lezingen, enz.), via de ontwikkeling van nieuwe, laagdrempelige educatieve materialen (zoals Q&A’s, 

infosheets, infographics, eenvoudige brochures) en via de creatie van ruimtes om diepgaander te leren (vormingen voor 

vrijwilligers en achterban, opzetten van intensieve vormingsreeksen, inleefreizen en de organisatie van, of deelname aan 

conferenties, debatten, enz.). Met het oog op de ontwikkeling van laagdrempelige info en vorming wil Vrede extra 

personeel aanwerven: een communicatiemedewerker (0,5VTE). 

 

- Mensen en groepen samenbrengen & engageren: Omvorming tot een ledenorganisatie in 2020 om de eerste kring van 

mensen rond Vrede uit te breiden (streefdoel: 1000 leden tegen 2025) en een grotere instroom te realiseren voor de 

vernieuwde vrijwilligerswerking, waarvoor Vrede extra personeelstijd (0,5VTE) vrijmaakt. Daarnaast blijft Vrede inzetten 

op de samenwerking met andere organisaties en het informeren en activeren van hun achterban (georganiseerde burgers) 

rond thema’s aangaande een vreedzame internationale samenleving. 

 

- Maatschappij vernieuwen via actie: Vrede beoogt de activering van (georganiseerde) burgers in het kader van 

democratische participatie, met als doel een wijziging van het beleid. Naast directe beleidsbeïnvloeding, vergroot Vrede 

het maatschappelijk draagvlak voor onze thema’s (indirecte beleidsbeïnvloeding) door een brede campagnewerking te 

ontplooien (digitale acties, prikacties, publieke manifestaties, ludieke acties) op eigen kracht én in samenwerking (zowel 

structureel, als ad hoc) met andere organisaties (de komende beleidsperiode zal Vrede sterk inzetten op de coördinatie 

van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens), en via internationale netwerking (Internationale Campagne tegen 

Kernwapens, No-to-Nato-netwerk). Vrede zal de eigen achterban ook actief blijven uitnodigen om zijn solidariteit te 

betuigen met andere organisaties die opkomen tegen antidemocratische tendensen in onze maatschappij en om te 

reageren op acute veiligheidscrisissen in de MONA-regio. 

 

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. 

 

De mondiale machtsverschuivingen van de afgelopen 2 decennia brengen onzekerheden en potentieel gevaarlijke 

situaties met zich mee. De heersende rivaliteiten tussen de verschillende machtscentra, met inbegrip van de EU, 

domineren de internationale betrekkingen, staan samenwerking in de weg en leiden tot een politiek van militarisering. 

Beleidsmakers pakken maatschappelijke problemen in toenemende mate aan met een militaristische benadering, 

waardoor de aandacht afgeleid wordt van de fundamentele oorzaken van conflicten. Dit gaat gepaard met stijgende 

wereldwijde militaire uitgaven, een militaire interventiepolitiek en een hernieuwde wapenwedloop (ook op nucleair 

vlak). Het internationaal recht en internationale reguleringsmechanismen (zoals de VN) worden steeds minder relevant, 

ten gunste van o.a. het trans-Atlantisch militair bondgenootschap (NAVO), dat pleit voor stijgende militaire uitgaven, de 

bestendiging van kernwapens, enz.  

 

De MONA-regio (Midden-Oosten en Noord-Afrika) wordt al jaren geplaagd door chaos, oorlogen en gewapende crisissen. 

De regio ligt geografisch dicht bij Europa en de conflicten hebben een grote impact op onze samenleving 

(vluchtelingenstroom, terroristische aanslagen). De MONA-crisissen gaan gepaard met militaire interventies van 

buitenlandse coalities, waaraan ook België soms participeert (Afghanistan, Irak, Syrië). Van de 16 grootschalige oorlogen 

die er in 2018 woedden, worden er 9 uitgevochten in de MONA-regio. Er is een duidelijke link tussen ontwikkeling 

(armoede, onderontwikkeling en ongelijkheid) en de aanwezigheid van gewelddadige conflicten: de helft van de meest 
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fragiele staten ligt in het Midden-Oosten en Afrika. De klimaatverandering versterkt de migratiestromen van mensen die 

op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Europa reageert door de buitengrenzen in toenemende mate te militariseren en 

vluchtelingen te criminaliseren. 

 

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. 

 

(Zie ook 1B, supra.) Uit de voorgaande omgevingsanalyse springen 2 belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen: de 

voortschrijdende militarisering en de nefaste evoluties in de regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Vrede zal 

daarom haar werking ontplooien rond 2 hoofdthema’s: ‘Demilitarisering’ en ‘Menselijke veiligheid in de MONA-regio’. In 

eerste instantie wil Vrede het publiek informeren en vormen over belangrijke gebeurtenissen die onder deze thema’s 

vallen (leerfunctie). Rond sommige aspecten van de hoofdthema’s zetten we eigen acties en campagnes op 

(maatschappelijke bewegingsfunctie).  

 

Kernwapens wordt het thema voor de meerjarencampagne. Ultieme streefdoelen: de verwijdering van de 

kernwapens van Belgische bodem, geen nieuwe gevechtsvliegtuigen met nucleaire capaciteit, geen investeringen in 

kernwapenproducenten, en de ondertekening door onze regering van het VN-kernwapenverbod. Gezien de kleine 

omvang van de vredesbeweging zijn de praktische streefdoelen, tussenstappen daartoe: het vergroten van het 

maatschappelijk draagvlak voor deze ideeën, en ze ingang doen vinden in de reguliere media, het publiek debat en 

onder ontvankelijke politici. 

NAVO en de stijgende militaire uitgaven. Ultiem streefdoel: België stapt uit de NAVO. Praktische streefdoelen: het 

vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor dit idee, het ingang doen vinden in de reguliere media en het 

publieke debat. De promotie van multilateralisme en veiligheidsorganisaties waarbij ook Rusland betrokken wordt, als 

alternatieven. 

Palestijnse kwestie. Ultiem streefdoel: einde aan de bezettingspolitiek van Israël. Praktische streefdoelen: Intrekking 

van het Associatie-akkoord tussen de EU en Israël. Het blijven promoten via ad hoc acties van de internationale BDS-

campagne in België en het aanklagen van de blokkade van Gaza.   

Acute veiligheidscrisissen in de MONA-regio. Ultieme streefdoelen: Beëindiging van acute veiligheidscrisissen in de 

MONA-regio, geen Belgische participatie aan militaire interventies, geen Europese wapenhandel naar 

conflictgebieden. Praktische streefdoelen: Aandacht van media, publiek en politiek vestigen op deze crisissen. Ruimte 

creëren voor de expressie van publieke verontwaardiging en solidariteit bv. via (nationale) demonstraties (Vrede 

neemt daarbij traditioneel een coördinerende rol op).      

 

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. 

Voor een kleine organisatie als Vrede is samenwerking niet alleen een middel, maar vaak zelfs een noodzaak om sterker te 

wegen op het beleid. Bovendien bestrijken de thema’s van Vrede een brede waaier aan - doorgaans grensoverschrijdende 

- onderwerpen. Samenwerken op lokaal, nationaal en internationaal vlak, en het verbinden van (georganiseerde) burgers 

is daarom essentieel voor de werking. Dit komt tot uiting in Strategische doelstelling 3: ‘Vrede vergroot haar slagkracht 

door lokale, nationale en internationale samenwerking’.  

 

Vrede speelt dikwijls een initiërende en faciliterende rol in samenwerkingsverbanden rond haar thema’s. Vrede investeert 

veel tijd in samenwerking, zowel op lokaal niveau (bv. Vredesoverleg Gent, dat elk jaar de Hiroshima-Nagasaki herdenking 

verwezenlijkt), op nationaal niveau (bv. Belgische Coalitie tegen Kernwapens), en op internationaal niveau (bv. No-to-

NATO-netwerk, ICAN). Vrede participeert ook loyaal aan brede nationale netwerken (bv. Midden-Oosten Werkgroep 

11.11.11, Vlaams Vredesinstituut). De verbindende rol van Vrede wordt ook ingevuld door mensen onderling én met de 
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organisatie samen te brengen. Met de nieuwe vrijwilligerswerking, waarin tijdens de komende beleidsperiode sterk 

geïnvesteerd wordt, zal hier nog meer aandacht aan besteed worden. Er wordt extra ruimte geschept voor 

vrijwilligersparticipatie. Achterban en breed publiek worden uitgenodigd om samen uiting te geven aan gedeelde 

gevoelens van verontwaardiging en solidariteit rond onze thema’s. Samen participeren aan acties en manifestaties geeft 

mensen een sterk gevoel van verbondenheid.   

 

b.De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken. 

Vrede staat voor een bepaalde maatschappijkritische opiniestroming. Al jaren wijst Vrede als maatschappijkritische 

organisatie op het belang van diepgaande analyses van conflicten en maatschappelijke problemen, op het belang van 

rechtvaardige sociale en economische relaties, en op het gevaar van bepaalde maatschappelijke evoluties. Vanuit onze 

visie op een rechtvaardige en vreedzame internationale samenleving vormen we een tegenstem rond concepten als vrije 

markt, humanitaire interventie, strijd tegen terrorisme, militarisme, eurocentrisme, de verantwoordelijkheid tot 

bescherming (R2P), migratie, enz.  

 

Vrede vervult haar kritische rol door middel van de productie en verspreiding van kritische informatie (via een doordacht 

strategisch communicatieplan), maar gaat ook doelbewust de confrontatie aan met ideeën in de publieke ruimte en met 

het gevoerde beleid (van overheden en/of bedrijven) door middel van publicaties, activiteiten, acties en campagnes 

(organisatie van en deelname aan debatten, prikacties, online klachtenacties, boycotacties aan supermarkten, 

betogingen, …). Kan het dat ons spaargeld geïnvesteerd wordt in (kern)wapens? Kan het dat we miljarden uitgeven aan 

nieuwe gevechtsvliegtuigen maar moeten besparen op noodzakelijke investeringen in onze maatschappij? Kan het dat 

onze regering internationale afspraken schendt, kernwapens toelaat op het grondgebied en militair intervenieert in ander 

landen zonder VN-mandaat? Kan het dat Vlaanderen wapens uitvoert naar o.a. Israël en Saoedi-Arabië terwijl die landen 

de mensenrechten en het internationaal recht negeren? Hoe kunnen wij de NAVO blijven steunen als het een goed 

nabuurschap met bepaalde buurlanden onmogelijk maakt, vijandschap in de wereld institutionaliseert en ons land 

verplicht tot militariseren?  

 

Vrede tracht die kritische ingesteldheid ook mee te geven aan vrijwilligers, stagiair(e)s, opiniemakers en beleidsmakers 

door eigen vormingsactiviteiten, opiniestukken, persberichten en lobbywerk. Zie daarvoor ook de visie van Vrede op de 

‘leerfunctie’, beoordelingselement 5C. 

 

c.De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken. 

Vrede vindt het belangrijk en noodzakelijk om qua ideeën, beleidsopties en beleidspraktijken alternatieven naar voor te 

schuiven voor complexe samenlevingsproblemen. Maar ook voor het optimaal functioneren van de organisatie zelf zoekt 

Vrede naar alternatieven, bv. qua publieksbenadering en werkingspraktijken.  

 

Alternatieve ideeën zoals ‘demilitarisering’, ‘menselijke veiligheid’ en ‘cultuur van vrede’ bieden volgens Vrede meer kans 

op de realisatie van een vreedzame internationale samenleving. Vrede vertaalt deze ideeën naar een concrete 

maatschappelijke visie, die uitgedragen wordt via al onze communicatiekanalen (website, Vredetelex, sociale media, …). 

Het in 2019 gepubliceerde boek ‘Weg van oorlog. Van militarisering naar, geeft een omvattend beeld van het alternatief 

waar Vrede voor staat. Het wordt gericht bezorgd aan beleidsmakers en wordt het komende jaar onderwerp van lezingen, 

interviews, debatten, een publieke conferentie, enz. 

 

Vrede werkt ‘nieuwe’ beleidsopties uit en bezorgt die aan beleidsmakers in de vorm van persberichten, 

verkiezingsmemoranda, en rechtstreekse ontmoetingen en lobby (alternatieve veiligheidsarchitectuur voor de NAVO, de 

weg naar een kernwapenvrije wereld, demilitarisering van de EU, ...) 

 

Vrede stelt ook nieuwe beleidspraktijken voor. Een voorbeeld daarvan is de campagne tegen het investeren van Vlaams 

spaargeld in kernwapens. (Vrede was conform de haar gesteunde ideeën over ethisch bankieren één van de eerste 

middenveldorganisaties die investeerde in New-B, een nieuwe coöperatieve, ethische bank.) In samenwerking met Fairfin, 
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publiceerde Vrede een rapport over de (niet transparante) kernwapeninvesteringen door Belgische banken, voerde een 

klachtencampagne en initieerde in 2018 actie op internationaal niveau (via ICAN). Vrede ondersteunde en promootte 

ethisch bankieren bij de achterban, maar slaagde er ook in haar ideeën te laten binnensijpelen in de financiële instituten 

actief in België. Na 5 jaar consequent campagnevoeren, kondigde KBC (de grootste Belgische bank) in de zomer van 2018 

aan niet langer te zullen investeren in kernwapens. Vrede zal ook in de nieuwe beleidsperiode inzetten op het veranderen 

van de ‘spelregels’ voor banken via klachtencampagnes. 

 

Om andere publieken te vinden, mikt Vrede op vernieuwende samenwerkingen. Door te kiezen voor een kruisbestuiving 

met sociaal-artistieke en culturele organisaties (Kopergieterij in Gent, theater Antigone in Kortrijk, Victoria Deluxe en De 

Centrale in Gent, Teatro Di Nascosto in Italië) slaagt Vrede erin haar thema’s op originele manieren (kritisch theater) bij 

andere publieksgroepen te krijgen. Vrede organiseerde reeds 7 edities van het festival Eye on Palestine (films, debatten, 

muziek, expo, slam poetry). Vrede wil verder blijven inzetten op dergelijke experimentele samenwerkingen. In 2020 

organiseren we mee project ‘Catwalk’: een theater/reportage voorstelling met artiesten uit Irak. De ervaring van jongeren 

op een door Vrede begeleide inleefreis (zomer 2019) zullen eveneens uitmonden in een theatervoorstelling in 2020.  

 

Vrede vervult haar laboratoriumrol ook door binnen de vrijwilligerswerking meer ruimte te creëren voor experimentele 

inbreng. Vrijwilligers moeten meer betrokken worden bij de uitwerking van activiteiten, acties en campagnes. Het is een 

ambitie om binnen de vrijwilligerskring een autonoom groepje te hebben dat Vrede kan bijstaan in het origineel gebruik 

van nieuwe multimediale materialen (zoals, podcasts en filmpjes). 

 

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 hoofdstuk 6 van het beleidsplan (BP): ‘Strategische en operationele doelstellingen’, worden 5 strategische en bijhorende 

operationele doelstellingen uitgewerkt: 

SD1: Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie, sensibiliseert en vormt. 

SD2: Vrede ontwikkelt op eigen kracht acties, activiteiten en campagnes. 

SD3: Vrede vergroot haar slagkracht door lokale, nationale en internationale samenwerking.  

SD4: Vrede werkt beleidsbeïnvloedend op directe en indirecte wijze. 

SD5: Vrede investeert in het behoud en de uitbreiding van de organisatiecapaciteit. 

 

b.De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de actuele maatschappelijke 

context die ze zelf omschreven heeft. 

 

De strategische doelstellingen worden als volgt geplaatst in onze manier van 'beweging maken': 

Via communicatie, informatie en vorming werken we aan sensibilisering en educatie (=SD1), wat moet leiden tot een 

gewijzigde kijk en attitude ten opzichte van bepaalde internationale gebeurtenissen, maatschappelijke ontwikkelingen en 

beleidskeuzes. Vrede focust daarbij op onderwerpen die betrekking hebben op onze 2 hoofdthema's ‘Militarisering’ en 

‘Menselijke veiligheid in de MONA-regio’, 2 brandend actuele thema’s (zie hoofdstuk 2 van het BP: ‘Maatschappelijke 

context’). De attitudewijziging die we nastreven (kritische houding, alertheid voor het politieke gebeuren, bereidwilligheid 

tot actie) kan leiden tot participatie aan sociale actie die directe maatschappelijke verandering beoogt. Dit doen we via 

activiteiten, acties en campagnes op eigen kracht (=SD2) én via netwerking en samenwerkingsverbanden op lokaal, 

nationaal en internationaal niveau (=SD3). Een dergelijke activering van het publiek veruitwendigt het draagvlak voor de 

standpunten van onze organisatie en stelt ons in staat om het beleid te beïnvloeden, direct en indirect (= SD4). Om onze 

organisatie performant te houden en de huidige werking te consolideren en te versterken, is het noodzakelijk om te 

blijven investeren in een duurzame organisatiecapaciteit (=SD5). De strategische doelstellingen vormen dus één 

samenhangend geheel. 
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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. 

 

Vrede zal inzetten op de leer- en de maatschappelijke bewegingsfunctie, de keuze voor deze functiemix sluit naadloos 

aan bij onze missietekst: Vrede wil bijdragen aan de democratische uitbouw van een vreedzame en rechtvaardige 

samenleving “door het bieden van informatie & inzichten en de activering van (georganiseerde) burgers.”  

 

b.De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden functies. 

Vrede werkt via het schema: informeren & sensibiliseren → attitudewijziging → activering.  

 

FUNCTIEMIX: De 2 functies ‘leren’ en ‘bewegen’ zijn dus sterk gelinkt volgens Vrede. Dit sluit aan bij de ‘kritische 

leertheorie’ die stelt dat leren en actie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, aangezien het ‘kritisch leren’ vertrekt van 

de noodzaak aan maatschappelijke verandering, “de opbouw van een vreedzame, rechtvaardige samenleving” (=missie). 

Als we verandering willen bewerkstelligen in de maatschappij dan hebben we geïnformeerde, betrokken en kritische 

burgers nodig, die bovendien bereid zijn om te handelen. Deze bereidheid tot handelen ontstaat wanneer mensen 

emotioneel betrokken zijn en/of wanneer mensen een duidelijk eigen standpunt ontwikkeld hebben over bepaalde 

kwesties.  

 

BEWEGINGSFUNCTIE: Vrede wil “handelingsruimte scheppen voor engagement en politisering”, en daar actief toe 

uitnodigen. Met handelingsruimte bedoelen we de sociaal-culturele praktijken (zie beoordelingselement 1, supra) - de 

typische mogelijkheden voor socioculturele organisaties als onze vredesorganisatie - om te werken aan 

maatschappijverandering, via acties, activiteiten en campagnes die moeten wegen op de beleidsmakers en het beleid. Dit 

komt tot uiting in onze strategische doelstellingen 2 en 3: het activeren van het publiek (zowel individuen als 

georganiseerde groepen van mensen) ‘op eigen kracht’ of ‘in samenwerking met anderen’. In samenwerkingsverbanden 

speelt Vrede dikwijls een coördinerende rol en bruggenbouwer tussen verschillende organisaties. Via haar 

campagnewerking op lange termijn (zie ook beoordelingselement 1B,3), tracht Vrede bepaalde onderwerpen hoger op de 

maatschappelijke en politieke agenda te plaatsen (voor de komende beleidsperiode bv. de kernwapens op Belgische 

bodem). Aan de andere kant wil Vrede klaarstaan om emoties van verontwaardiging, onrechtvaardigheid, boosheid of 

verdriet over acute crisissen rond onze hoofdthema’s te kanaliseren. In onze organisatiestrategie voorzien we daarom het 

principe van ‘communicerende vaten’, waarbij de vaste werking soms even op het achterplan verdwijnt om ruimte te 

maken om in te spelen op actuele gebeurtenissen (bv. de recente Turkse inval in Noord-Syrië of de beslissing van onze 

regering om miljarden te besteden aan nieuwe gevechtsvliegtuigen). 

 

LEERFUNCTIE: Vrede draagt bij tot de ontwikkeling van genuanceerde en beargumenteerde standpunten. Mensen 

kritisch laten reflecteren en een eigen standpunt helpen bepalen, is essentieel in het kader van de emancipatie, wat dan 

weer bijdraagt tot attitudeverandering, het ultieme ‘doel’ van onze leerfunctie (kritische ingesteldheid, alertheid voor de 

actualiteit en actiebereidheid). 

 

c.De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te realiseren. 

1.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. 
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i. Wat? De missie stelt dat Vrede: “informatie en inzichten aanbiedt” met het oog op “de democratische uitbouw van een 

vreedzame en rechtvaardige samenleving”. Zoals hierboven beschreven, houdt Vrede er de visie op na dat leren moet 

bijdragen tot attitudeverandering, om mensen bereid te maken deel te nemen aan de democratische opbouw van onze 

samenleving. In relatie tot onze missie (rechtvaardige internationale samenleving) is het dus van belang om mensen 

voldoende informatie en op vrede gerichte referentiekaders (alternatieve concepten i.v.m. internationale- en 

defensiepolitiek) aan te reiken die helpen om internationaal nieuws te begrijpen en het binnen een bredere context te 

plaatsen. Vrede investeert dan ook sterk in gedegen studie, expertiseopbouw en de ontsluiting ervan.  

 

ii. Hoe? Welke materialen & leeromgevingen ontwikkelt Vrede? Dit wordt uitgewerkt in het BP, SD 1 (info produceren, 

verspreiden en vorming) en SD 2 (activiteiten, acties en campagnes op eigen kracht). 

Materialen: Inhoudelijk en educatief materiaal voorzien is een eerste noodzakelijke stap om mensen te informeren. Vrede 

zet in op een breed aanbod. Vrede stelt de huidige beleidskeuzes kritisch in vraag via standpunten, persberichten, 

opiniestukken en artikels (via eigen digitale en gedrukte communicatiekanalen en in reguliere en alternatieve media). 

Vrede wil in de nieuwe beleidsperiode specifiek werk maken van de ontwikkeling van laagdrempelige informatie: Q&A’s, 

infosheets, eenvoudige brochures, infographics en onderzoekt de mogelijkheden van nieuwe multimediale instrumenten 

(video’s en podcasts). Voor het reeds sterk geïnformeerde publiek wil Vrede jaarlijks een kwaliteitsvolle publicatie 

produceren (brochure, boek, ...) rond een van onze eigen thema’s. Vrede stopt met de publicatie van het driemaandelijkse 

gedrukte tijdschrift en zet de vrijgekomen personeelstijd in om meer laagdrempelige informatie en educatieve materialen 

te produceren (zie supra).  

 

Leeromgevingen: Vrede creëert krachtige leeromgevingen die gericht zijn op ‘verwerven, deelnemen of ontdekken’. Het 

team onderhoudt zijn expertise en beheerst didactische technieken. (Ludo De Brabander was jarenlang lector aan de 

Hogeschool Gent, Pieter Teirlinck vervolmaakte de lerarenopleiding.) Het team beschikt over de aangewezen 

ondersteunende werkmaterialen (beamer, laptop, digitale pointer, ppt) en het gebouw waarin het secretariaat gevestigd 

is, biedt de perfecte ruimte voor de organisatie van eigen educatieve activiteiten.  

 

AANBODGERICHT: Vrede organiseert zelf tal van activiteiten om het ‘kritisch leren’ te bevorderen. De vertoning van 

documentaires, ingeleid door de documentairemakers zelf, wat voor een diepgaander leerproces zorgt. Mensen krijgen 

ook de kans om vragen te stellen (bv. Moviemiento 2020); Debatten. De tegenspraak en botsing van ideeën scherpen de 

kritische geest aan. Vrede ontwikkelde een eigen format ‘het Vredescafé’, waarbij genodigde sprekers een thema inleiden, 

gevolgd door groepsdiscussies met het publiek aan aparte tafels. De Vredescafé’s gaan meermaals per jaar door. Lezingen 

bieden een zeer krachtige leeromgeving. Vrede maakt daarbij altijd veel ruimte voor interactiviteit. (Het eind 2019 

gepubliceerde boek ‘Weg van Oorlog’, geeft de komende jaren alvast aanleiding tot een lezingentour). Internationale 

conferenties (bv. i.s.m. ICAN, No-to-Nato) geven een internationale dimensie aan thema’s en discussies (bv. evenement 

naar aanleiding van 70 jaar Vrede, eind 2019, met 4 buitenlandse activistes). Vormingen over onze thema’s en campagnes 

voor de vrijwilligers en achterban vormen een expliciet aandachtspunt voor de volgende beleidsperiode. Inleefreizen naar 

de MONA-regio, zorgen voor zeer sterke leerervaringen. Leren is doen, en doen is ook leren: de deelname aan acties 

vormt een zeer krachtige leeromgeving. Vaak worden deelnemers aan acties inhoudelijk goed voorbereid (bv. klachten-

acties aan de banken, BDS-acties aan supermarkten). Deelnemers leren veel door kritische vragen van het publiek of door 

de confrontatie met de ordediensten als manifestatie van de bestaande maatschappelijke krachtsverhoudingen. Tijdens 

de komende beleidsperiode worden tal van acties gepland, in eerste instantie aan Kleine Brogel tegen de aanwezigheid 

van kernwapens.  

 

VRAAGGERICHT: Vrede draagt ook bij tot het bevorderen van het kritisch leren op vraag van derden, zoals andere 

middenveldorganisaties, journalisten, politici, .... Op expliciete vraag van de eigen vrijwilligers (=vraaggericht) zal Vrede de 

komende beleidsperiode vorming voorzien omtrent het aanspreken van mensen (ledenwerving), en de cultuur en 

uitgangspunten van de organisatie. Dit draagt ook bij aan de kennisdeling en kennisborging. Vrede is zeer bereikbaar voor 

studenten, journalisten en politici voor kritische input voor hun academisch, journalistiek en parlementair werk, en gaat 

graag in op de vraag om lezingen op maat te produceren en te geven. Hoewel lezingen vaak doorgaan op uitnodiging van 

derden, dient Vrede zich met de verspreiding van publicaties en standpunten ook zelf aan als spreker, ook voor debatten. 
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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. 

 

I. Wat? Voor Vrede is de “activering van (georganiseerde) burgers” een kernelement van de missie. Deze activering is 

gericht op de “democratische uitbouw van een vreedzame en rechtvaardige samenleving”. We doen we dit rond onze 

hoofdthema’s ‘Militarisering’ en ‘Menselijke veiligheid in de MONA-regio’. Vrede mikt dus op structurele veranderingen in 

de maatschappij: minder militaire uitgaven, verbod op kernwapens, geen militaire interventies waardoor meer geld 

overblijft voor ontwikkeling en echte menselijke veiligheid, ... Dergelijke structurele veranderingen zijn maar mogelijk als 

de machtsverhoudingen tussen de betrokken maatschappelijke actoren verschuiven. Machtsverhoudingen wijzigen, is 

werken aan de versterking van een democratische samenleving. 

Vrede beschouwt politiserend werken dus als een ‘belangenstrijd’ en het organiseren van ‘tegenspraak’.  

 

ii. Hoe? Vrede wil de (1) kritische stem aan bod laten komen in het maatschappelijke en politieke debat en (2) mensen 

mobiliseren (=engageren) om onze eisen voor maatschappelijke verandering hoger op de publieke en politieke agenda te 

plaatsen. (Uitwerking in Strategische doelstellingen 1, 2, 3 en 4.) Dit doen we door de rechtstreekse en onrechtstreekse 

benadering van het publiek over onze thema’s. Onze acties en activiteiten hebben altijd als uitgangspunt dat ze 

laagdrempelig moeten zijn, om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om te participeren. 

 

SD1: Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie, sensibiliseert en vormt. Vrede neemt het gevoerde beleid 

op de korrel en verspreidt kritische informatie en analyses naar het brede publiek via eigen informatiekanalen (website, 

e-nieuwsbrief, Vredetelex en sociale media), via de alternatieve pers (De WereldMorgen, Uitpers, 11.be) en via de 

reguliere pers (interviews, opiniestukken in digitale en gedrukte kwaliteitskranten en digitale nieuwsplatforms zoals 

Knack.be of vrt NWS). De komende beleidsperiode start Vrede met een nieuwe communicatiestrategie en een specifiek 

doelgroepenbeleid. Vrede stopt met de publicatie van het tijdschrift, schakelt over naar een jaarlijkse gedrukte publicatie 

rond een van onze thema’s, en vernieuwt de website in 2020 zodat deze een bredere groep van mensen aanspreekt, in 

overeenstemming met het nieuwe doelgroepenbeleid. Nieuwe laagdrempelige formats (Q&A’s, infosheets, …) met 

basisinformatie worden vanaf 2021 stelselmatig digitaal gepubliceerd op de website. 

 

SD2: Vrede organiseert op eigen kracht acties en campagnes. De grote rode draad tijdens de nieuwe beleidsperiode zal 

een langlopende campagne tegen kernwapens (prikacties, manifestaties, evenementen, klachtenacties, …) zijn. Daartoe 

wordt onze eigen capaciteit versterkt via de uitbouw van de vrijwilligerswerking en de omvorming tot een 

ledenorganisatie (2020). SD3: Vrede verhoogt haar slagkracht door samenwerking. Dit gebeurt op lokaal, nationaal en 

internationaal niveau. Vrede blijft hier sterk op inzetten, en stroomlijnt de samenwerkingen met haar eigen 

campagnewerk, o.a. de coördinatie en uitbreiding van de Belgische Coalitie tegen kernwapens, en de engagementen 

binnen de Internationale Campagne tegen Kernwapens (ICAN) en No-to-Nato. Vrede mikt op de participatie van 10-tallen 

andere middenveldorganisaties en hun achterban (=onrechtstreekse publieksbenadering) aan de komende campagne 

tegen kernwapens. Vrede roept op tot actie en coördineert brede anti-oorlogscoalities wanneer er een veiligheidscrisis 

uitbreekt in de MONA-regio. De samenwerkingsverbanden versterken de mogelijkheden tot rechtstreeks 

beleidsbeïnvloeding (SD4) via lobbywerk, contacten met bedrijven en politici. Vrede onderzoekt het nieuwe federale 

petitierecht om zelf wetsvoorstellen op tafel te kunnen leggen. 

 

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.  
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Zie ook hoofdstuk 3 in het BP: ‘Kerngegevens’. Vrede heeft een werking in het volledige Nederlandse taalgebied en 

Brussel.  

 

- Bereik en zichtbaarheid via perswerking: Gemiddeld 30 keer per jaar in de reguliere pers, gemiddeld 65 keer per jaar in 

de alternatieve media zoals DeWereldMorgen, Uitpers en 11.be. Het filmpje ‘Oorlog zonder Grenzen kreeg in 2017 meer 

dan 154.000 kijkers op de website van De WereldMorgen. 

- Bereik en aanwezigheid via eigen communicatiekanalen: Vredetelex: 750 abonnees over heel Vlaanderen en Brussel, 

tijdschrift: 3-maandelijkse publicatie, 48 pagina’s, dalend abonneebestand van 390 betalende abonnees in 2016 naar 315 

in 2019 (o.a. 30 bibliotheken) + gratis verstuurd naar een 50-tal beleidsmakers, Facebookpagina: groeide van 4377 (begin 

2018) tot een slordige 5300 (eind 2019) volgers, toename van 10% per jaar. Gemiddeld 2 publicaties/dag. Andere sociale 

media: Twitter: 852 volgers, Instagram 407 (beide nog niet systematisch én coherent genoeg in gebruik). Website: brengt 

bewegingsnieuws, activiteitenkalender en -verslagen, en meer dan 2000 inhoudelijke artikels (voornamelijk Nederlands, 

met ook een klein aanbod in het Engels en het Esperanto). Stijging van gemiddeld 188 bezoekers per dag in 2018 tot 234 

per dag in 2019. Jaarlijks gemiddeld 140 nieuwe inhoudelijke artikels. Digitale nieuwsbrief: 2-wekelijks aanbod naar 2400 

abonnees. Publicatie van 2 boeken via uitgeverij EPO. ‘Het Koerdisch Utopia (216 pagina’s) in december 2018 en ’Weg van 

Oorlog. Over militarisme en antimilitarisme’ (135 pagina’s) in december 2019. Verkoop via de reguliere boekhandel en via 

Vrede vzw. Van het Koerdisch Utopia werden er inmiddels 600 exemplaren verkocht, van een voorgaande boek ‘Oorlog 

zonder grenzen’ (2016), bijna 1100. Het boek is terug te vinden in 39 Vlaamse bibliotheken.  

 

- Aanwezigheid via activiteiten, lezingen, debatten, campagnes, manifestaties: De publicatie van boeken leidt tot een 

grotere vraag naar lezingen, vormingen, debatten en interviews. In 2018 en 2019 gemiddeld 35 lezingen op uitnodiging 

van derden, gemiddeld 40 mensen/lezing. Zo bereiken we jaarlijks ongeveer 1500 mensen op rechtstreekse en 

interactieve wijze. 6 workshops voor jongeren in 2018 in het kader van de expo ‘Pacifisme in België’ (Zebrastraat, Gent). 

De expo zelf lokte meer dan 500 bezoekers. De expositie wordt herhaald in Brugge in 2021. 1 inleefreis naar 

Palestina/Israël (zomer 2019) met voorbereidend traject en deelname van een 20-tal jongeren. Jaarlijkse vertoning van 4 

documentaires met inleiding en Q&A, via de samenwerking Moviemiento aan Ugent. Campagne kernwapens: Prikacties 

bij BNP Paribas in o.a. Brussel, Leuven, Gent en Brugge, in het kader van een internationale campagne met ICAN waarin 

Vrede een centrale rol speelde. Online klachtenactie naar o.a. KBC, Deutsche Bank en BNP Paribas tegen investeringen in 

kernwapens. Jaarlijkse Hiroshima-Nagasaki herdenking in Gent met de participatie van lokale politici en meer dan 350 

toeschouwers voor een muzikaal-cultureel en inhoudelijk programma. Jaarlijkse nationale vlaggencampagne gericht naar 

steden en gemeenten, in 2018 en 2019 gekoppeld aan het thema kernwapens. 155 burgemeesters tekenden in 2018 een 

gezamenlijke Open Brief aan de federale regering: ‘Steun het VN-kernwapenverbod!’. Campagne tegen de aankoop van 

nieuwe gevechtsvliegtuigen (afgelopen eind 2018): 35.000 handtekening opgehaald, nationale betoging, kleinere ludieke 

acties. Acties tegen de NAVO: Organisatie en coördinatie NAVO-tegentop in Brussel in 2018 met o.a. een manifestatie 

(meer dan 2000 deelnemers) en een internationale conferentie (150 deelnemers).  Evenement naar aanleiding van 70 jaar 

Vrede (december 2019): meer dan 250 aanwezigen, sterk inhoudelijk programma met 4 vrouwelijke activisten uit de VS, 

Afghanistan, Nederland en Palestina, slam poetry en muziek. Demonstraties tegen de Turkse inval in Noord-Syrië (in 

Brussel en Leuven). 

 

Effect: Vrede is duidelijk aanwezig in het maatschappelijke debat (Vrede wordt dikwijls gevraagd door Knack.be en 

DeMorgen om opiniestukken te schrijven). Vrede wordt erkend als expert, gezien de grote vraag naar lezingen, maar ook 

input voor parlementaire vragen, publieke debatten (gemiddeld 4 per jaar) en hoorzittingen in het parlement. Het 

grootste concrete effect van de werking was de radicale beleidsbreuk van KBC inzake investeringen in kernwapens, dankzij 

de jarenlang volgehouden campagne ‘Don’t Bank on the Bomb’.  

 

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. 

Vrede heeft ondanks haar bescheiden omvang toch een werking met relevantie en uitstraling in het hele Nederlandse 

taalgebied en Brussel. Jaarlijks gemiddeld 35 lezingen per jaar in alle Vlaamse provincies en in Brussel). Vrede 

organiseerde in mei 2018 een debat over Nationale Defensie in Gent, bestaande uit een experten-debat met L. De 
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Brabander en professor J. Holslag, en een politiek debat met toenmalig voorzitter van de Kamercommissie Defensie, K. 

Grosemans (N-VA), en toenmalig voorzitter van de sp.a, J. Crombez. Dit initiatief van Vrede werd opgepikt door Knack-

magazine die zichzelf aanbood als partner (250 aanwezigen). Acties, activiteiten en campagnes van Vrede hebben ook 

weerklank op nationaal en zelfs internationaal niveau. De campagne ‘Don’t bank on the Bomb’ die in Vlaanderen door 

Vrede getrokken wordt, ging gepaard met acties bij KBC (2017) en BNP-Paribas (2018) in Brussel en lokale prikacties in 

verschillende Vlaamse steden (Leuven, Brugge, Gent, …) en leidde in 2018 tot het aanpassen van het investeringsbeleid 

van KBC. Vrede is regelmatig initiatiefnemer en coördinator van nationale manifestaties in Brussel, bv. de (internationale) 

betoging Trump not Welcome in 2017, met meer dan 12.000 manifestanten.  

De jaarlijkse nationale vredesvlaggencampagne resulteerde in september 2018 in een Open Brief (steun het VN-

verbodsverdrag!) aan de federale regering die door 155 burgemeesters ondertekend werd. Bijna 200 Belgische steden en 

gemeenten (waarvan 147 Vlaamse) hesen de Vredesvlag. Dit werkte inspirerend op internationaal niveau en in 2019 

lanceerde ICAN de CITIES campaign, waar zich tal van grote steden bij aansloten zoals Parijs en Washington. Vrede wordt 

dikwijls gevraagd door media om een kritische kanttekening te maken rond onze hoofdthema’s, en conflicten in de MONA-

regio. Zo zijn we gemiddeld meer dan 30 keer per jaar aanwezig in de reguliere Nederlandstalige media, (maar ook 

occasioneel in de Franstalige en internationale pers), bv. in december 2017 was Vrede woordvoerder voor een live-

uitzending van VRT bij de festiviteiten in Brussel rond de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan ICAN, een 

internationale organisatie waar Vrede officieel partner van is.  

 

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. 

 

Zowat elke activiteit in het kader van de leer- en bewegingsfunctie speelt zich in hoofdzaak af binnen de vrije tijd 

(avonduren en weekends) van volwassenen, o.a. bestuursvergaderingen, lezingen, vormingen, vrijwilligerswerking, expo’s, 

Vredescafé’s, inleefreizen, betogingen, conferenties, en activiteiten en acties die deel uitmaken van campagnes. Enkele 

willekeurige voorbeelden om dit concreet te staven: (1) Het publieksevenement naar aanleiding van 70 jaar Vrede 

(7/12/2019) vond plaats op een zaterdagavond tussen 19u en 3u. 30 vrijwilligers hielpen het team vanaf zaterdag 9u het 

evenement voorbereiden en in goede banen leiden (catering, opbouw, geluid, ledenwerving, ontvangst gasten, 

inhoudelijke bijdragen, enz). De afbouw samen met team en vrijwilligers vond plaats op zondag tussen 12 en 18u. Het 

doelpubliek (250 mensen) bestond uit de eigen achterban en een aantal externe stakeholders (middenveldorganisaties, 

lokale politici, …). (2) De prikacties bij de banken vonden in Brussel en Leuven plaats op een weekdag (26/9/2018), maar 

tijdens het middaguur. De participanten waren hoofdzakelijk studenten, organisatoren en hun achterban die hun 

middagpauze benutten om mensen te wijzen op de investeringen van banken in kernwapens. (3) De betoging en de 

aansluitende internationale conferentie tegen de NAVO-top in Brussel (7 en 8 juli 2018) gingen door tijdens een 

weekend. (4) Een typische lezing, bv. in het Huis van de Mens in Genk (25/11/2019), naar aanleiding van het boek ‘Het 

Koerdisch Utopia’, ging ‘s avonds van 18u30 tot 21u door. De lezing werd georganiseerd in samenwerking met Vorming+, 

het Koerdisch Instituut en Uitgeverij EPO. 

 

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.  

 

Conform onze missie en visie is het onvermijdelijk dat een deel van de werking tijdens de professionele werktijd van 

derden gebeurt. Vergaderingen in samenwerkingsverbanden met andere professionele organisaties (bv. overleg van de 

Belgische Coalitie tegen kernwapens) gaan veelal door tijdens de werkuren. Ook lobby- en beleidswerk (spreken tijdens 

een parlementaire hoorzitting, samenzitten met professionele politici of vertegenwoordigers van financiële instellingen of 

bedrijven), een deel van het persbeleid (interviews geven, persberichten rondsturen, …), en een deel van het 

voorbereidend werk voor activiteiten en acties (onderhandelen met politie voor betogingen, …) moeten worden 

uitgevoerd door het personeel van Vrede om ervoor te zorgen dat de werking die zich afspeelt binnen de vrije tijd van 

volwassenen -de hoofdmoot-  zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. Uitzonderlijk gaat Vrede in op de vraag voor lezingen 

aan een hogeschool of universiteit, als dit bijdraagt aan onze missie. Bv lezing aan VIVES Hogeschool Kortrijk op 
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27/11/2010 van 10u30 tot 12u30, in het kader van het vak ‘Actuele Maatschappelijke Uitdagingen’ in de opleiding Sociaal-

Agogisch Werk. In dit geval kregen we kans om bij te dragen aan de kritische vorming van toekomstige sociaal werkers, en 

boden we de noodzakelijke tegenstem voor de woordvoerder van de NAVO die ook uitgenodigd werd om te spreken 

tijdens deze lezingenreeks.  

 

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. 

 

Vrede richt haar werking op de (georganiseerde) burger, d.w.z. het brede publiek, dit sluit ook aan bij de visietekst waarin 

we benadrukken “dat elke persoon die in deze samenleving leeft een rol zou moeten kunnen spelen in de opbouw ervan, 

ongeacht afkomst, religie, seksuele geaardheid, politiek gezindte, gender, enzovoort, en los van het al dan niet bezitten van 

een officieel staatsburgerschap. Vrede vzw werkt aan een inclusieve samenleving.”  

Vrede ontsluit informatie en inzichten via een doorgedreven persbeleid en een doordachte communicatiestrategie om 

een zo breed mogelijk publiek te trachten activeren en te laten participeren aan de opbouw van een vreedzame en 

rechtvaardige samenleving   

 

BREDE PUBLIEK: Het huidige persbeleid is zeer sterk gericht op het bereiken van een zo breed mogelijk publiek. Vrede 

slaagt er goed in om in de reguliere pers te komen met haar standpunten, zie hoofdstuk 3: ‘Kerngegevens’. Ook via de 

alternatieve perswerking (Vrede is partner van DeWereldMorgen, Uitpers.be en 11.be) komt Vrede met haar informatie 

en inzichten terecht bij een publiek dat ruimer is dan de eigen achterban. Dit publiek is echter al een pak specifieker: 

mensen met een zekere kritische ingesteldheid die dikwijls in meer of mindere mate geïnteresseerd zijn in 

maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het buitenland. Uit de analyse van het huidige eigen, rechtstreekse 

publieksbereik via onze eigen communicatiemix blijkt dat Vrede vooral mensen bereikt die een grote interesse hebben in 

internationale politiek.  

 

DOELGROEPEN: De uitdaging is dus om nieuwe mensen aan te spreken: die delen van het brede publiek die we nu nog 

niet bereiken maar die potentieel wel interesse hebben in onze thema’s. Vrede ontwikkelde samen met een externe 

communicatie-expert een nieuwe digitale communicatiestrategie, aan de hand van een beperkt aantal doelgroepen via 

uitgewerkte persona’s: Judith, de geëngageerde burger, Omar, jongere met andere achtergrond, Marco, beroepsactivist 

die ook in vrije tijd heel actief is, Jos, internationalist, het klassieke profiel van onze tijdschriftlezers, Nele, student sociaal-

cultureel werk en Myriam: kritisch en cultuur-minnend. Vrede zal zich met haar nieuwe communicatiestrategie richten op 

dit beperkt aantal doelgroepen, door elk van deze profielen te benaderen met aangepaste communicatiemiddelen en een 

taal die hen aanspreekt.  

 

Vrede evalueerde haar communicatiemix en besloot om het tijdschrift niet langer te publiceren vanaf zomer 2020, om 

meer in te zetten op digitale communicatie.  

-Vrede wil een continu, tijdloos en altijd beschikbaar aanbod van laagdrempelige informatie (Q&A’s, eenvoudige 

factsheets, basisinformatie over onze thema’s, en hopelijk ook audiovisuele formats) produceren voor de website, 

zodat (nieuwe) mensen die op zoek zijn naar informatie over onze thema’s hun gading vinden, en eventueel kunnen 

doorstromen naar laagdrempelige participatie (het delen van artikels, filmpjes, participeren aan online acties) en 

uiteindelijk naar participatie aan acties en lidmaatschap van de organisatie. 

-Vrede zal blijven inzetten op regelmatige communicatie met de bestaande achterban: leden (via de Vredetelex en 

digitale nieuwsbrief), volgers op Facebook, Twitter en Instagram, en lezers van de artikels op de website.  

-Vrede zal doelbewust op zoek gaan naar nieuwe publieken door gericht te communiceren naar bepaalde 

doelgroepen, door de occasionele publicatie van een boek dat ook in de gewone boekhandel te verkrijgen is, door de 

mogelijkheden van de nieuwe multimediale instrumenten te onderzoeken (bv. het produceren van video’s en 

podcasts) en door de aandacht van de reguliere pers voor onze thema’s op te wekken via goed doordachte 
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campagneacties of door alert in te spelen op de actualiteit.  

Deze vernieuwde communicatiestrategie vereist een gespecialiseerde job, continue bijscholing en de inzet van meer 

personeelstijd. Vrede heeft de ambitie om hier 0,5 VTE voor vrij te maken. 

 

ONRECHTSTREEKS PUBLIEKSBEREIK: Naast al deze vormen van directe communicatie, blijft Vrede inzetten op 

onrechtstreeks publieksbereik, door andere middenveldorganisaties warm te maken voor onze thema’s en 

samenwerkingsverbanden aan te gaan. (Zie beoordelingselement 3a, verbindende rol.) 

 

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. 

 

Onze acties en activiteiten hebben altijd als uitgangspunt dat ze laagdrempelig moeten zijn, om zoveel mogelijk mensen 

de kans te geven om te participeren. Vrede blijft daarom inzetten op de organisatie van, en het uitnodigen van het brede 

publiek tot deelname aan niet-radicale acties (dus niet gericht op de doorwinterde activist), die voor een qua leeftijd, 

gender, afkomst, enzovoort, divers publiek toegankelijk zijn (demonstraties, herdenkingen, prikacties, maar ook ‘digitale 

actie’ zoals het delen van filmpjes, digitale klachtenformulieren, petities, enz.). Vrede zorgt met dezelfde 

laagdrempeligheid voor ogen bij voorkeur voor gratis activiteiten. 

 

Ook in onze samenwerkingsverbanden komt dit duidelijk tot uiting. Het brede platform van organisaties die samenwerkte 

om te protesteren tegen de NAVO-top in Brussel (2017 en 2018), omvatte bv. bewust verschillende actievormen om zoveel 

mogelijk mensen te bereiken en een zo groot mogelijke impact te hebben. Terwijl sommige organisaties in het kader van 

de NAVO-top ‘burgerlijke ongehoorzaamheidsacties’ voerden (bv. blokkade van kruispunten), trok Vrede de 

laagdrempelige nationale betogingen. Vrede investeert altijd sterk in het zoeken naar een brede coalitie van organisaties 

en naar inhoudelijke compromissen zodat er altijd gewerkt kan worden met een laagdrempelige activiteit (bv. een 

vredesmanifestatie).  

 

Dit beleid en deze aanpak zal Vrede ook hanteren in de volgende beleidsperiode. Zo zullen we blijven inzetten op een 

laagdrempelige nationale vredesvlaggencampagne (21 september), waarbij alle burgers uitgenodigd worden om een 

vredesvlag uit te hangen of de herdenking van de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki (6 en 8 augustus) 

waarbij we een aantrekkelijk (gratis) cultureel programma uitwerken, gekoppeld aan een meer ‘politieke’ activiteit (petitie 

tekenen, brief van de lokale overheden), en eindigen met de tewaterlating van lampionnen. Vooral kinderen vinden het 

leuk om een kaarsje op het water te zetten. 

Vrede onderzoekt hoe het vernieuwde petitierecht, waarbij er minstens 25.000 handtekeningen moeten verzameld 

worden om parlementaire actie af te dwingen, kan ingezet worden tijdens de volgende beleidsperiode.  

 

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. 

 

(Zie ook hoofdstuk 7 in het BP: ‘Mensen en middelen’.) De voorbije beleidsperiode is Vrede erin geslaagd om een trouwe 

groep vrijwilligers te engageren. Meer dan 80% is al langer dan 3 jaar actief. Er zijn momenteel een 30-tal vrijwilligers 

zeer actief, zowel op structurele als op ad hoc basis, en zowel onbezoldigd als via een vrijwilligersvergoeding.  

Huidige rollen en takenpakketten die opgenomen worden door vrijwilligers: 

-Inhoudelijk: Raad van Bestuur (RVB), leden Algemene Vergadering (AV), productie van artikels, vertalingen en 

redactiewerk, lezingen, mee nadenken over acties en campagnes, ... 

-Administratief: hulp bij postverzendingen, verzamelen en oplijsten van data nodig voor de werking, ...  

-Organisatorisch en logistiek: hulp bij praktische ondersteuning van activiteiten en acties, infostands, montage van video’s, 

geluidstechniek, beheer computerpark, ...  

-Bewegingswerk: participatie aan acties, activiteiten en campagnes van Vrede, ... 

Er werd de voorbije beleidsperiode meer en met succes ingezet op het aanbieden van een aantal structurele 
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vrijwilligerstaken, waarbij vrijwilligers een grotere verantwoordelijkheid dragen en veelal ook een vrijwilligersvergoeding 

ontvangen. Het gaat om taken zoals de montage van videomateriaal, de technische bediening van geluid- en licht tijdens 

evenementen, hulp bij onderhoud computers, verzending van tijdschriften en tijdelijke medewerkers aan specifieke 

activiteiten en campagnes. 

 

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. 

De bestaande vrijwilligerswerking verder uitbouwen, beschouwt Vrede als een prioritaire uitdaging in de volgende 

beleidsperiode. De kring rond de organisatie versterken, moet Vrede o.a. in staat stellen de eigen mobilisatiecapaciteit te 

vergroten, meer mensen te bereiken en meer financiële middelen te verzamelen. De krachtlijnen van het toekomstig 

vrijwilligersbeleid zijn gestoeld op inspraak, betrokkenheid en participatie. Aan de basis ervan liggen namelijk interviews 

met een aantal kernvrijwilligers en een bredere vrijwilligersbevraging in 2019: 

-Instroom: Vrede is eind 2019 begonnen met de omvorming naar een betalende ledenorganisatie. Vrede mikt op 460 

betalende leden tegen het begin van de nieuwe beleidsperiode 2021-2025. Bedoeling is dat we deze leden ook zoveel 

mogelijk inhoudelijk en/of praktisch engageren bij onze werking.  

-Onthaal en begeleiding: Het huidige onthaalbeleid voor vrijwilligers wordt als positief ervaren. Dit beleid willen we 

verder uitdiepen en structureren, ook met het oog op een grotere instroom. Dat impliceert een grotere investering 

qua personeelstijd, want vrijwilligers moeten ook begeleid worden. We mikken op minimaal 0,5 VTE voor 

vrijwilligersbeleid. Onthaal en begeleiding kunnen ook voor een deel vormgegeven en uitgevoerd worden door 

vrijwilligers zelf.  

-Ontmoeting en fidelisering: Vrijwilligers geven aan dat ze een nauwere band willen ontwikkelen met de organisatie. 

Dit impliceert meer ontmoetingsmomenten en meer activiteiten specifiek gericht op vrijwilligers. Bestaande 

laagdrempelige ontmoetingsmomenten zijn bv. de Vredescafés (inhoudelijke info-avonden) die openstaan voor alle 

geïnteresseerden, zowel leden als niet-leden. Ze vormen de ideale setting voor vrijwilligers om, naast de 

vrijwilligersbegeleider, in contact te komen met de andere personeelsleden. Dat kan dan weer leiden tot een groter 

‘groepsgevoel’ en meer betrokkenheid van vrijwilligers, die zich langer engageren bij de organisatie. 

-Vorming: Uit de vrijwilligersbevragingen kwam duidelijk de vraag naar meer vorming, zowel inhoudelijk als praktisch. 

Op infostands willen vrijwilligers bv. graag goed voorbereid zijn om te discussiëren met het publiek en om leden te 

werven. Vrijwilligers geven aan dat vormingsmomenten ook kunnen bijdragen tot het verdiepen van de band met de 

organisatie. Vrede zal hier in de komende beleidsperiode extra op inzetten. Er zijn verschillende vormingsopties 

mogelijk: van heel laagdrempelige ontmoetingsmomenten waarbij mensen de organisatie beter leren kennen, tot 

heuse ‘vredesuniversiteiten’ waarbij we vrijwilligers diepgaand inhoudelijk voeden en kritisch vormen tijdens een 

vormingsreeks.  

-Betrokkenheid en inspraak. Momenteel voeren vrijwilligers al de meest diverse taken uit binnen Vrede, dus de 

betrokkenheid is hoog. Vrijwilligers geven aan dat ze niet alleen uitvoerend willen werken, maar meer betrokken 

willen worden bij het vormgeven van campagnes en de vrijwilligerswerking zelf. Vrede heeft nu al een aantal formele 

besluitvormingsorganen (AV, RVB) die door vrijwilligers bevolkt worden. Maar de concrete invulling van acties, 

activiteiten en campagnes gebeurt eerder op niveau van het team. Om de inspraak van vrijwilligers te faciliteren zal 

Vrede meer informeel overleg organiseren en verder aan de slag gaan met focusgroepen, interviews en 

vrijwilligersbevragingen. 

 

Zakelijke beoordelingselementen en -criteria 

1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid. 

 

a.De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren.  

Vrede bouwt verder op een traditie van 70 jaar en beschikt dus over een flink pak ervaring, maar de voorbije jaren wist 

de organisatie haar beleid verder te professionaliseren. Vrede heeft een sterk geëngageerd team, sterke 

bestuursorganen en een transparante werking. Er zijn voldoende ‘checks and balances’ ingebouwd, waardoor het team 
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en het bestuur elkaar mooi in evenwicht houden. Vrede werkt aan kwaliteit en aan een professioneel beleid: 

-Het hanteren van een uitgebreid beleidsplan (2020-2025), met uitgeschreven en geactualiseerde missie, visie, 

contextanalyse, kerngegevens, zelfevaluatie, prioritaire uitdagingen, strategische & operationele doelstellingen en 

een uitgebreid zakelijk plan, helpt Vrede bij het voeren van een professioneel beleid.  

-Een professioneel personeelsbeleid, met aandacht voor taakverdeling, verantwoordelijkheden, tweewekelijkse 

teamvergaderingen, VTO-beleid, functioneringsgesprekken en welzijn op het werk. 

-Een uitgebreid IKZ-beleid met aandacht voor planning, opvolging en bijsturing, zie infra. 

-Een zakelijke onderbouw met een duidelijke begroting, balans, professionele boekhouding, controle, bijsturing 

(Werkgroep Financiën, tussentijdse begrotingscontrole, maandelijkse controle), en een continue aandacht voor 

het genereren van eigen financiële middelen. 

-Kritische zin voor (zelf)evaluatie en betrokkenheid via bevragingen van stakeholders, vrijwilligers, achterban en 

deelnemers van activiteiten. 

-Het investeren in professionele ondersteuning voor o.a. de website en een nieuw CRM-systeem. 

-Oog voor het inschakelen van externe professionele experten, zoals in de aanloop naar dit beleidsplan beroep 

werd gedaan op een externe financiële doorlichting (november 2018), en een externe communicatie-expert 

(najaar 2019). 

-Deelname aan beheer (RVB en directieoverleg) van ‘De Expeditie’, de vzw die het culturele bedrijvencentrum 

uitbaat waar Vrede zijn kantoorruimte huurt in Gent. 

 

b.De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren. 

 

Vrede streeft ernaar haar werking (proces) permanent te evalueren, te verbeteren en de impact van de organisatie 

(resultaat) te vergroten. Dit doet Vrede aan de hand van kwantitatieve analyses (worden de indicatoren gehaald?), 

maar ook door te informeren bij belanghebbenden over de manier waarop zij de kwaliteit van onze werking ervaren 

(via teamvergaderingen, functioneringsgesprekken, evaluaties van activiteiten, bevragingen en diepte-interviews). 

Deze continue aandacht voor kwaliteitszorg moet garanderen dat er zo zorgzaam mogelijk omgesprongen wordt met 

de mensen (arbeidstevredenheid) en middelen van de organisatie (efficiëntie) in het streven naar onze doelstellingen.  

Kwaliteitszorg begint met de juiste mentaliteit, een zelfkritische houding. “Vrede heeft een gezonde dosis zelfkritiek. 

Vrede heeft een zicht op en benoemt de verbeterpunten in de werking en organisatie”, zo stelt de visitatiecommissie.  

Integrale kwaliteitszorg vereist ook een systematische reflectie over de werking. Vrede breidt het reeds bestaande 

instrumentarium verder uit met het systematisch gebruik van de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check, Act), een handig 

vierstappenplan voor een meer systematische manier van werken, gebaseerd op planning, uitvoering, evaluatie en 

bijsturing. Vrede legde in het verleden veel nadruk op planning en uitvoering. In de nieuwe beleidsperiode zal Vrede 

meer aandacht en tijd investeren in evaluatie en bijsturing. Indien nodig zullen operationele doelstellingen en 

strategie worden bijgeschaafd. De beslissing (2018) om te stoppen met de publicatie van een gedrukt tijdschrift en het 

feit dat de begroting halfjaarlijks bijgewerkt wordt, zijn voorbeelden van hoe Vrede nu ook al sterk bijstuurt op basis 

van evaluatie.   

 

Deze systematische reflectie zal niet gepaard gaan met de introductie van strakke procedures, maar vindt plaats binnen 

de tweewekelijkse teamvergaderingen en wordt in een tweede fase maandelijks opgevolgd door de RVB. Gezien 

Vrede een horizontaal gestructureerd team heeft, ligt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg niet bij één ultieme 

verantwoordelijke, maar is het een gedeelde verantwoordelijkheid van alle teamleden die samen participeren aan de 

teamvergaderingen. De inbreng en bijdrage van alle teamleden is daarbij essentieel. Hoe? 

-Nieuwe Interne Kwaliteitsrichtlijn opstellen, timing voorjaar 2021. 

-Personeelsbeleid: functioneringsgesprekken, VTO-beleid, goede werkomstandigheden, collegiale sfeer, duidelijke 

rolverdeling, afspraken en verantwoordelijkheid. 

-Draaiboeken (voorbereiding en uitvoering) voor activiteiten, acties en evenementen. 

-Bijhouden kerngegevens financiën, personeel en werking.  

-Opvolgen evolutie kwantitatieve gegevens (website, sociale media, lezers, leden, pers, activiteiten). 

-SWOART-analyse begin 2023. 

-Evaluatieformulieren voor deelnemers na acties en activiteiten. 
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-Tweewekelijkse teamvergaderingen en teamverslagen. 

-Interviews en focusgesprekken met vrijwilligers. 

-Maandelijkse en tussentijdse begrotingsvergaderingen. 

 

c.De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid. 

AMBITIEUS BELEIDSPLAN 

Vrede zal behouden wat goed is (expertise en bewegingswerk), de werking verder professionaliseren (aandacht voor 

IKZ), meer eigen middelen genereren (betalende leden), een meerjarige kernwapencampagne lanceren, een nieuwe 

op publieksgroepen gebaseerde communicatiestrategie invoeren, een nieuwe vrijwilligerswerking uitbouwen en meer 

investeren in de vorming van de achterban. (Zie hoofdstuk 6 in het BP: 'Strategische en operationele doelstellingen'.) 

Om dit alles te kunnen realiseren mikt Vrede op een stijging van de personeelsbezetting van 3,5 naar 4 VTE, door de 

aanwerving van een nieuwe halftijdse collega voor communicatie.  

 

EIGEN INVESTERINGEN EN BESPARINGEN 

In aanloop naar het nieuwe beleidsplan werden een aantal toekomstgerichte en inhoudelijke investeringen gedaan 

met middelen uit de reserve van de organisatie, ter waarde van 20.000€ (o.a. externe financiële analyse, externe 

communicatie-expert, investeringen in nationale campagne tegen kernwapens). Rekening houdend met de 

besparingsronde van 6% in 2020 voor alle Vlaamse subsidies en de stijgende personeelskosten (anciënniteitskosten en 

indexaanpassingen), wordt 20.000€ bespaard op personeelskosten in 2020 via eenmalige ingrepen. 

 

PRINCIPES VAN HET FINANCIEEL MEERJARENBELEID  

-Vrede beschouwt de beleidsperiode als één geheel. De verschillende jaren functioneren dus als communicerende 

vaten. Over de 5 jaren heen streven we een break-even na van de in- en uitgaven. We streven geen minimale 

aangroei van eigen middelen na om het de facto sociaal passief te laten toenemen met de stijgende anciënniteit van 

de personeelsleden. 

-In de meerjarenbegroting wordt uitgegaan van 2 indexaanpassingen (1/2022 en 1/2024), die hun effect zullen hebben 

aan in- en uitgavenzijde.  

-Vrede anticipeert op stijgende loonkosten (anciënniteitskosten) via een bestemd fonds. Vrede streeft de eerste 2 

beleidsjaren een bescheiden positief resultaat na (in totaal 15.000€) dat toegewezen wordt aan een bestemd fonds. In 

de laatste 2 jaren van de beleidsperiode wordt dit fonds terug in de werking gestoken. 

-Gezien het belang van communicatie in dit nieuwe beleidsplan legt Vrede een investeringsfonds voor communicatie 

aan om tegen het einde van de beleidsperiode een nieuwe website te kunnen laten bouwen. Daartoe worden de 

eerste 4 jaren telkens 2.500€ opzijgezet. De som daarvan zal in 2025 besteed worden. 

- Vrede streeft naar het verwerven van meer eigen inkomsten. Daarom werden verschillende beslissingen opgenomen 

in ons zakelijk plan: overgaan naar een betalende ledenorganisatie, crowdfunding rond specifieke doelstellingen, 

onderzoek naar de mogelijkheid van extra-verkoopinkomsten door de ontwikkeling van een nieuw product, onderzoek 

naar mogelijke financiering door (internationale) stichtingen.  

-We vertrekken van een basissubsidie van 192.088,13€. Dit bedrag is samengesteld uit de officiële basisenveloppe van 

166.095,12€ (2020) + de middelen van de DAC-hervorming (22.968€), vermeerderd met een factor 1,016 (verwachte 

indexaanpassing in april 2020). 

 

MEERAANVRAAG 

Om haar plannen voor de nieuwe beleidsperiode te kunnen verwezenlijken, vraagt Vrede 65.000€ extra basissubsidie 

aan. Bijna de helft (30.000€) van deze meeraanvraag is nodig om de huidige uitgaven voor werking en personeel te 

bestendigen. 35.000€ is het bedrag nodig om de nieuwe ambities waar te kunnen maken op het vlak van 

communicatie, vrijwilligersbeleid en campagnewerking.  

We herhalen hier voor de volledigheid dat de huidige basisenveloppe bijna 40% lager is dan de maximale subsidie-

enveloppe (231.860€) die door de adviescommissie in april 2015 werd geadviseerd. Verder ontving Vrede de voorbije 

beleidsperiode niet de voorziene 0,89 VTE, maar slechts 0,50 VTE bij de herverdeling van de ex-DAC-middelen. 
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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. 

Vrede is gezien de beperkte omvang (3,5 VTE) organisatorisch horizontaal gestructureerd. Veel verantwoordelijkheden 

betreffend het dagelijks bestuur en de inhoudelijke richting van de werking liggen dan ook bij het team dat 

tweewekelijks vergadert. Vrede heeft dus geen apart orgaan van dagelijks bestuur. De teamleden werken collegiaal en 

streven ernaar om beslissingen te nemen bij consensus. Vrede is dus een behoorlijk zelfsturend en autonoom 

functionerend team. Er wordt doelbewust gekozen om niet te werken met een directeursfunctie, er is dus geen 

machtsconcentratie bij één persoon in het team, noch in de RVB.   

Alle teamverslagen worden automatisch doorgestuurd naar de RVB en omgekeerd. Op die manier blijft iedereen op 

de hoogte van de dagelijkse werking en de beslissingen tijdens de bestuursraden. Er is met andere woorden totale 

transparantie. 

De team-coördinator is als niet-lid aanwezig bij alle bestuursraden, waar hij/zij zorgt voor de voorbereidingen, de 

uitnodigingen en de rol vervult van secretaris zonder stemrecht. Op die manier wordt een vlotte samenwerking en 

doorstroom van informatie gerealiseerd tussen team en RVB. De team-coördinator is dus het enige teamlid dat altijd 

aanwezig is tijdens de RVB-vergaderingen, maar deze zijn in principe toegankelijk voor alle teamleden.  

Het bestuurslid die de organisatie extern vertegenwoordigt in de RVB van het Vlaams Vredesinstituut, brengt 

maandelijks verslag uit tijdens de bestuursraden.  

Op financieel vlak is er een Werkgroep Financiën (penningmeester, team-coördinator en tweede bestuurslid) die 

maandelijks de cijfers opvolgt, een tussentijdse begrotingscontrole uitvoert (juli) en de nieuwe (meerjaren)begroting 

voorbereidt. Ook deze werking gebeurt volledig transparant. Begrotingsvoorstellen worden tijdens teamvergaderingen 

en RVB besproken, bijgestuurd en goedgekeurd.  

De ultieme verantwoording dient afgelegd te worden aan de Algemene Vergadering (AV). Deze komt 2 keer per jaar 

samen. In maart om de jaarwerking van het voorbije jaar af te sluiten en de bestuurders financieel te kwijten, en in 

december om de begroting en de jaarplannen goed te keuren.  

 

b.De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en 

bevoegdheidsverdeling. 

 

De Raad van Bestuur (RVB) speelt in hoofdzaak een faciliterende en zakelijke rol, en doet vooral aan 

kwaliteitsopvolging. De RVB bestaat momenteel uit 6 onbezoldigde leden en komt maandelijks samen. De huidige 

samenstelling van de RVB beschikt over een flink pak inhoudelijke (inzake de hoofdthema’s en de werking van een 

socioculturele organisatie) en financiële expertise. In 2019 werd de RVB aangevuld met een nieuw, jong bestuurslid, 

met kennis van de huidige digitale communicatiemiddelen.  

Binnen de RVB bestaat een duidelijke rolverdeling, die de voorbije beleidsperiode 2016-2020 verder werd verfijnd. Er 

is -conform de vzw-wetgeving - een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Laatstgenoemde vervult tevens 

de rol van afgevaardigd bestuurder. De team-coördinator heeft van de afgevaardigd bestuurder een volmacht gekregen 

om daden van dagelijks beheer te stellen inzake financiën en personeelsbeleid. Binnen de RVB is er iemand 

verantwoordelijk voor personeelsbeleid en welzijn. Deze rol wordt momenteel vervuld door de voorzitter. Zij is het 

aanspreekpunt voor alle personeelszaken en voert ook de jaarlijkse functioneringsgesprekken met het personeel. 

Betreffende welzijn en de bescherming van de werknemers tegen psychosociale risico’s, werkt Vrede samen met 

SPMT-arista, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. De RVB neemt geen externe 

vertegenwoordigingsrol op (behalve bestuursraad VVI), noch wordt er direct extern gecommuniceerd door deze 

organen. Binnen de RVB is er ook een actieve Werkgroep Financiën (zie supra).  

Vrede kan rekenen op een zeer actieve en betrokken bestuursraad. De taken zijn goed verdeeld over de 

bestuursleden, conform hun zeer specifieke competenties, er wordt transparant gewerkt en er is een goede 

verstandhouding met het personeel.  

 

De Algemene Vergadering (AV) vormt het hoogste bestuurlijke orgaan van de organisatie en is divers van 

samenstelling qua gender, leeftijd en sociale achtergrond (niet qua afkomst). Ze bestaat uit 26 effectieve leden, 

waaronder de teamleden en de bestuursleden, en komt 2 keer per jaar samen om de samenstelling van de RVB te 
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bepalen en de financiële ‘kwijting’ van de bestuurders te doen. De AV vormt ook het bredere klankbord voor het 

maken van strategische beslissingen.   

 

c.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. 

 

Stakeholders: team, RVB, AV-leden, vrijwilligers, externen (organisaties en personen). De belangrijkste strategische 

beslissingen hadden te maken met de toekomstige communicatiestrategie en de financiën: de afschaffing van het 

tijdschrift, de overschakeling naar een betalende lidmaatschapsorganisatie als permanente financieringsbron en het 

uitwerken van een samenhangend communicatieplan. Overzicht van hoe en wanneer de stakeholders betrokken 

werden: 

-Werkgroep Communicatie: team + externen werkten in 2018 enkele scenario’s uit (najaar 2018). 

-Planningsdag RVB en team (november 2018). 

-Verslag externe financiële consulent i.v.m. financiële toekomstplanning (november 2018). 

-Toetsing organisatiecultuur aan boek ‘Reinventing organisations’ (stage januari 2019). 

-Finale discussie en goedkeuring door AV inzake afschaffing tijdschrift en omschakeling naar ledenorganisatie (maart 

2019). 

-Planning-tweedaagse team, RVB en vrijwilligers (juni 2019). 

-Interviews externe stakeholders door teamleden (zomer 2019). 

-SWOART-enquête bij vrijwilligers, AV, RVB en team (september 2019). 

-Vrijwilligersbevraging + interviews (september-oktober 2019). 

-Ontwikkeling communicatiestrategie met Docwerkers: team en vrijwilligers (oktober 2019). 

-Voorstel meerjarenbegroting: Werkgroep Financiën en team (november 2019). 

-Goedkeuring nieuw beleidsplan en meerjarenbegroting door AV (december 2019). 

 
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.  
 

 
Vrede mikt op een uitbreiding van de middelen met 65.000€ (zie zakelijk beoordelingselement 1, supra), enerzijds om 
de huidige werking te kunnen bestendigen en anderzijds om de ambities vervat in de 5 prioritaire uitdagingen (zie 
hoofdstuk 5 in het BP: ‘Prioritaire uitdagingen’) te kunnen uitvoeren: (1) Expert en referentieorganisatie blijven rond 
onze hoofdthema’s, (2) Vrijwilligerswerking verder uitbouwen, (3) Vergroten en verbreden van het publieksbereik, (4) 
De politieke impact van onze werking vergroten en (5) meer eigen financiële middelen genereren. 
 
TABEL. Verdeling van de werktijd en werkingsmiddelen, in lijn met de strategische doelstellingen: 
 

  UITGAVEN 2021 75%   25%   100%   

   personeel    werkings-   totaal   

% VTE       middelen        

400  € 268.874   € 89.100   € 357.974 100% 

75 organisatie: team, IKZ, … € 50.414 19% € 29.950 34% € 80.364 22% 

65 studie, educatie en vormig € 43.692 16% € 2.350 3% € 46.042 13% 

70 actie- en campagne € 47.053 18% € 25.700 29% € 72.753 20% 

93 communicatie € 62.513 23% € 10.600 12% € 73.113 20% 

27 net- en samenwerking € 18.149 7% € 4.000 4% € 22.149 6% 

70 vrijwilligers en leden € 47.053 18% € 4.000 4% € 51.053 14% 

  investering en fondsen     € 12.500 14% € 12.500 3% 

 



78 

 

MENSEN 
Vrede kiest voor het behoud van personeel en expertise. Dit is de sterkte van onze organisatie en moet daarom 
bestendigd worden. Vrede wil dé referentieorganisatie blijven voor onderwerpen die onder haar hoofdthema’s vallen, 
zowel voor bewegingswerk als op inhoudelijk vlak (= prioritaire doelstelling 1). 
Vrede mikt op het behoud en de uitbreiding van het personeelsbestand van 3,51 VTE naar 4 VTE (een stijging van 15% 
t.o.v. 2019), maar herschikt grondig de takenpakketten, waarbij de 2 educatieve medewerkers Ludo De Brabander en 
Soetkin Van Muylem van 77% naar 75% tewerkstelling zakken. Pieter Teirlinck en Julie Ngandu blijven gelijk op 
respectievelijk 75% en 50% VTE. De takenpakketten van Ludo (educatief en woordvoerder), Pieter (coördinator en 
educatief) en Julie (administratie) blijven grotendeels gelijk.  
De medewerker ‘promotie en vrijwilligers’ zal zich veel meer toeleggen op de ondersteuning van het nieuwe 
vrijwilligersbeleid. De functie wordt daarom uitgebreid van 0,72 naar 0,75 VTE. Alles wat digitale communicatie 
betreft, wordt samengebracht in 1 nieuwe functie ‘digitale communicatiemedewerker’, een uitbreiding van 0,50 VTE. 
Aangezien de publicatie van het tijdschrift stopgezet wordt vanaf juli 2020, krijgt het takenpakket ‘redactie- en 
beleidsmedewerker’ een nieuwe invulling met de nadruk op digitale redactie, de ontwikkeling van laagdrempelige 
informatie (Q&A’s, infosheets, …) en de begeleiding van inhoudelijke vrijwilligers.  
 
MIDDELEN 
Nieuw vrijwilligersbeleid: Meer tijd voor de vrijwilligerswerking en het optimaal gebruikmaken van de omvorming tot 
een ledenorganisatie (= prioritaire doelstelling 2). 
-Meer tijd voor de vrijwilligerswerking door een herverdeling van het takenpakket en een kleine extra investering in 
de vrijwilligersmedewerker van 72% naar 75% VTE = extra loonkost van 2000€. 
-Stijging van het opleidings- en vormingsbudget met 1000€ extra per jaar. 
-Stijging van het budget voor vergoedingen en ondersteuning van vrijwilligers: 1000€ extra per jaar.  
 
Nieuwe communicatiestrategie: Investeren in digitale, sociale media met aandacht voor specifieke doelgroepen; 
gedrukte educatieve publicaties; vergroten van het publieksbereik (= prioritaire doelstelling 3). 
-Afschaffing van het tijdschrift vanaf de zomer van 2020. Dit betekent een verlies aan inkomsten (8750€) en uitgaven 
(8750€) die elkaar opheffen omdat de druk-, lay-out- en portkosten gelijk stonden aan de inkomsten via de betalende 
abonnees. Vanaf 2021 moet het boekhoudkundig verlies aan inkomstenzijde door het wegvallen van de 
abonnementsgelden volledig gecompenseerd worden door de nieuwe ledenbijdragen, die daarna verder stijgen met 
20% per jaar (zie infra).  
-Nieuwe communicatiemedewerker (0,5 VTE), vanaf 2021: 20.200€ extra loonkost voor een extra halftijdse kracht op 
niveau B1C. 
-Meer middelen voor ‘promotie’: 3000€ extra voor o.a. jaarlijkse kleine aanpassingen aan de website, digitale 
advertenties, gegevensbeheersysteem en aanmaak audiovisueel materiaal. 
 
Acties en campagnes: Vergroten van de politieke impact door meer werkingsmiddelen vrij te maken in de begroting 
voor acties en campagnes (= prioritaire doelstelling 4). 
-Extra werkingsmiddelen voor de ‘meerjarencampagne tegen kernwapens’: 4000€ extra per jaar. 
-Vrede gaat op zoek naar extra middelen, projectsubsidies en reisbudget voor internationale samenwerking en overleg 
in het kader van internationale campagnes. Goed voor in totaal 15.000€ extra inkomsten per jaar.  
-Versterken ‘Belgische Coalitie tegen Kernwapens’ en sponsoring door alle platformleden. 
 
Nieuwe structurele eigen middelen genereren (= prioritaire doelstelling 5): 
-Als betalende ledenorganisatie zal Vrede vanaf 2020 op een andere manier en op termijn meer eigen middelen 
genereren. Vrede streeft naar 460 betalende leden vanaf 2021 en wil jaarlijks 20% groeien. Het streefdoel is 1000 
leden tegen eind 2025. Zo verdubbelen onze ledeninkomsten van 8.400€ in 2021 naar 17.400€ eind 2025. Tellen we 
daar de extra giften bij van 11.000€ op jaarbasis, dan zien we onze eigen inkomsten (lidgelden en giften) in 2021 in 
vergelijking met het verwachte resultaat van 2019 stijgen met 38%, en in 2025 met 115% in vergelijking met 2019.  
-Inkomsten door lezingen. De standaard prijszetting is 150€ per lezing voor derden. Afwijken hiervan (goedkoper) kan, 
als dit bijdraagt aan onze missie. We voorzien 3000€ aan inkomsten, voor gemiddeld 20 betaalde lezingen per jaar. 
-Jaarlijkse vlaggencampagne, goed voor een omzet van minstens 2250€ via de vlaggenverkoop.  
-Vrede mikt op jaarlijkse extra inkomsten via de verkoop van (een) nieuw(e) product(en), (publicatie, merchandise, …) 
goed voor een omzet van 750€. 
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BIJLAGE 1: QUOTES VAN PARTNERS EN COLLEGA’S UIT HET WERKVELD  

In de zomer van 2019 bevroegen we 11 personen die we regelmatig tegenkomen in ons werkveld, 

zowel collega’s van andere vredesbewegingen en middenveldorganisaties, als academici en politici. Met 

name Mohamed El Khalfioui (Kifkif), Tineke Cartreul (Dienst Internationale Relaties, Stad Gent), Bram 

Vranken (Vredesactie), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Stefaan Segaert (Vormingplus 

Waasland), Véronique Coteur (intal), professor Tom Sauer (Universiteit Antwerpen), Wouter Hillaert 

(Hart Boven Hard), Jeroen Robbe (Labo vzw), Eloi Glorieux (Greenpeace België) en Dirk Vander 

Maelen (oud-parlementslid sp-a).  

Hoe kijken zij naar de werking en de positie die Vrede vzw inneemt in het middenveld? Wat beschouwen 

zij als de sterktes en zwaktes van onze organisatie? Vinden zij dat we de van ons verwachte taken goed 

uitvoeren? 

“Het is goed dat jullie oog hebben voor tradities zoals de herdenking van de atoomaanval op Hiroshima 

en Nagasaki, en op dezelfde nagel blijven slaan zoals met het thema kernwapens. Vrede beschikt over een 

sterk team en heeft oog voor samenwerking. Maar de organisatie is klein en heeft een beperkte impact”, 

Professor Tom Sauer. 

“Ik ken Vrede vzw in de eerste plaats omwille van haar expertise. Het is zonder twijfel een sterkte dat 

jullie een aantal dossiers zeer grondig beheersen, heel alert op de actualiteit inspelen en blijven werk 

maken van de strijd tegen kernwapens”, Eloi Glorieux. 

“Wij kennen Vrede vooral door de teamleden die regelmatig lezingen geven bij Vorming+. Deze lezingen 

zijn steeds zeer kwaliteitsvol, met zin voor nuance en met aandacht voor een brede politieke analyse. 

Door de deelnemers worden de lezingen altijd zeer positief geëvalueerd, zowel naar inhoud als methode. 

De lezingen getuigen van een grote expertise”, Stefaan Segaert. 

“Vrede is ons vooral bekend omwille van de jaarlijkse vlaggencampagne bij alle steden en gemeenten. 

Voor ons is Vrede vzw een betrouwbare partner die zeer aanwezig is op het terrein”, Tineke Cartreul. 

“Vrede vzw is voor ons een betrouwbare partner in de strijd tegen kernwapens. De organisatie bestaat 

uit een kleine ploeg die veel werk verzet, een grote expertise heeft op vlak van de thema’s, en over een 

eigen identiteit en duidelijke wereldvisie beschikt. De vraag is of Vrede erin slaagt om een echt breed 

draagvlak te creëren voor de vredesthematiek”, Annemarie Gielen. 

“Vrede speelt goed en snel in op de actualiteit. Maar het is voor ons niet altijd duidelijk wat de focus is, 

wat de doelstellingen zijn en wat de strategie is om die doelstellingen te bereiken”, Bram Vranken. 

“Vrede werkt rond veel interessante thema’s met sterke dossierkennis, maar kan nog meer uitbreiden op 

vlak van laagdrempelige vormingen. Deze kunnen helpen om mensen mee te krijgen in een verhaal en 

een draagvlak te creëren bij de bevolking”, Jeroen Robbe. 

“Vrede is gekend voor haar werking omtrent het Midden-Oosten en moet daar prioritair op blijven 

inzetten. Vrede vzw is voor mij ook een actie-organisatie, de grootste zwakte is dat Vrede slechts een 

kleine groep bereikt”, Mohamed El Khalfioui. 

 

“Vrede is gekend voor zijn expertise & inzichten. Ik heb het gevoel dat je bij Vrede terecht kunt als 

expert. Als het over kernwapens gaat denk ik aan Vrede vzw. Wat ik daarover weet is door Vrede vzw. 

Vrede staat er ook als het nodig is [om actie te voeren]. Jullie onderwerp heeft iets on-sexy, desondanks 

slagen jullie erin om dat toch anders te laten overkomen. Het werk rond de banken [geen investeringen 
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in kernwapens] bood een concrete manier voor mensen om te reageren. Als methodiek om breed 

beweging te maken, denk ik aan dergelijke campagnes”, Wouter Hillaert. 

 

“Vrede vzw vormt een meerwaarde. Op cruciale momenten staat Vrede vzw er met informatie en 

argumenten die bruikbaar zijn voor de parlementaire werking (Midden-Oosten, aankoop 

gevechtsvliegtuigen, …). Pijnlijke vaststelling is dat het vredesthema de laatste 30 jaar uit de publieke 

belangstelling is verdwenen. Topprioriteit voor mij is de vraag hoe Europa zich moet positioneren? Hoe 

vreedzaam samenwerken in een multipolaire wereld?”, Dirk Vander Maelen. 

 

“Goed dat vrede vzw inzet op informatieverspreiding. Er zit veel expertise bij Vrede vzw, vooral inzake 

kernwapens en het Midden-Oosten.‘Don’t bank on the bomb’ vond ik een zeer goede campagne. De 

uitdagingen zijn niet gering, vakbonden en het middenveld maken een moeilijke periode door. Vrede moet 

met ‘verbeelding’ aan de slag”, Véronique Coteur.   
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BIJLAGE 2: RESULTATEN VAN DE SWOART ANALYSE EN BEVRAGING 

 

Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste sterktes van Vrede vzw? gewogen totaal 

Sterk in netwerk en samenwerking  7,32% 

Sterke, uitgesproken linkse identiteit / opinie.  8,54% 

Sterk analysekader: structurele rechtvaardigheid.  25,61% 

Grote inhoudelijke expertise, dossierkennis  36,59% 

Gemotiveerd, zelfkritisch, professioneel en flexibel team.  4,88% 

Goed bezig op sociale media.  0,00% 

Sterk actiegericht: organiseert en participeert aan acties & betogingen.  8,54% 

Goede campagnewerking  3,66% 

Actualiteitsgericht, reageert alert.  3,66% 

Betrokken en beslissingskrachtige RVB.  0,00% 

Interessante, diepgaande lezingen.  1,22% 

totaal  100,00% 

   

Wat zijn volgens u de 3 grootste zwaktes van Vrede vzw?  gewogen totaal  

Te weinig strategische werking.  8,43% 

Doet te veel en daardoor niet altijd even kwalitatief.  7,23% 

Hanteert té klassieke en tijdrovende methodes (lezingen, straatpetities).  3,61% 

Geen grote maatschappelijke impact.  8,43% 

Onvoldoende vertaling van dossierkennis naar eenvoudige formats.  16,87% 

Krijgt de emotionele verontwaardiging niet voldoende omgezet in beweging.  16,87% 

De website is teveel gericht op specialisten.  1,20% 

Te weinig financiële en personele middelen.  14,46% 

Geen systeem van (digitale) KENNISDELING.  3,61% 

Te weinig nieuwe instroom en binding van nieuwe vrijwilligers en jongeren.  13,25% 

Veel te weinig VOORBEREIDING EN EVALUATIE van activiteiten, campagnes.  6,02% 

totaal  100,00% 

   

Wat zijn volgens u de 3 belangrijkste aspiraties die Vrede vzw moet nastreven?  gewogen totaal 

Een nieuw, laagdrempelig aanbod aan informatie produceren: Q&A's, factsheets, ...  5,00% 

Een effectieve DIGITALE REDACTIE.  5,00% 

Inzetten op een BREDER PUBLIEKSBEREIK  22,50% 

Een jaarlijkse geprinte inhoudelijke uitgave.  1,25% 

UNIEKE COMBINATIE blijven van DENKTANK, ACTIE & NIEUWSMEDIUM.  27,50% 

Een STERKE VRIJWILLIGERSWERKING met inhoudelijke betrokkenheid.  21,25% 

Inzetten op VORMING van vrijwilligers.  2,50% 

Meer inkomsten via subsidies en diverse financiële inkomsten.  2,50% 

Werk maken van DIGITALE KENNISDELING (interne communicatie).  1,25% 

Het VREDESTHEMA opnieuw belangrijk maken bij het grote publiek  8,75% 

Veel systematischer aan evaluatie doen.  2,50% 

totaal  100,00% 
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Wat zijn volgens u de 3 grootste zaken die de werking van Vrede vzw bedreigen? gewogen totaal 

Opkomst van extreemrechts en de gevolgen voor civiele- en mensenrechten   20,48% 

Het ruime publiek is altijd maar minder geïnteresseerd in INTERNATIONALE POLITIEK  9,64% 

De negatieve evolutie van de media (‘fake news’, ‘oneliners’, impact gigantische bedrijven)  13,25% 

Middenveld-organisaties minder als referentie beschouwd door de media en de politiek  12,05% 

De enorme versnippering van thema’s en bewegingen  7,23% 

Minder netwerking en samenwerking onder organisaties.  2,41% 

Mensen zijn meer 'actief' op de sociale media en minder op straat.  7,23% 

Verdere inkrimping subsidies.  22,89% 

Afschaffing TIJDSCHRIFT vermindert diepgang en brede kijk.  1,20% 

Achterhaald concept van werken: studie- informatie- attitudeverandering en actie  1,20% 

Geen tijd voor klimaatsverandering  2,41% 

totaal  100,00% 

   

Wat zijn volgens u de 3 grootste kansen voor Vrede vzw?  gewogen totaal 

Politieke radicalisering ter linkerzijde  11,69% 

De angsten bij de bevolking  3,90% 

Nieuwe kansen qua actievoeren en financiering.  5,19% 

Aansluiting vinden met de klimaatbeweging  7,79% 

Burgemeesters kunnen ons helpen met de campagne tegen kernwapens  2,60% 

De mogelijkheden van 'De Expeditie'  2,60% 

Bestaande systemen voor digitale kennisdeling   3,90% 

Overstap van tijdschriftabonnement naar lidmaatschap  10,39% 

Inzetten op stagiair(e) communicatie of audiovisuele vorming  6,49% 

Nood aan systematische input voor parlementaire medewerkers gezien inkrimping studiebureaus  3,90% 

Meer inzetten op ALTERNATIEVE METHODIEKEN.  12,99% 

LAAGDREMPELIGE VORMING,  voor aantrekken van nieuwe mensen.  16,88% 

Meer planning en evaluatie voor  meer efficiëntie en impact   11,69% 

totaal  100,00% 

   

Welke resultaten moet Vrede vzw nastreven de volgende 5 jaren?  gewogen totaal 

Onze eigen standpunten en thema’s hoger op agenda/publieke opinie.  18,07% 

Grotere mobilisatiekracht  14,46% 

Onze impact meer systematisch in kaart brengen.  3,61% 

Investeren in een  samenhangend (digitaal) communicatieplan.  7,23% 

Positie als referentie/expert/aanspreekpunt behouden rond onze thema’s  25,30% 

Laagdrempelige vormingen organiseren.  3,61% 

Absolute prioriteit: campagne tegen kernwapens (Kleine Brogel, etc)  7,23% 

Een helder antwoord formuleren op het Europese defensievraagstuk.  6,02% 

De jaarlijkse VLAGGENCAMPAGNE.  1,20% 

Meer de link maken met MIGRATIE  1,20% 

Meer de link maken met KLIMAAT  1,20% 

Een nieuw educatief aanbod uitwerken (vorming, vredesuniversiteit, laagdrempelig, ...)  10,84% 

totaal  100,00% 
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BIJLAGE 3: TAAKVERDELING PERSONEEL IN DETAIL (2019 en 2021) 

Woordvoerder & beleids- en educatieve medewerker 0,77 VTE  

- Studie en educatie: 20% 

- Actie- en bewegingswerk: 20% 

- Communicatie: (totaal 20%) 

o Redactie tijdschrift/website: 10%  

o Externe communicatie en sociale media: 10% 

- Netwerking en samenwerking: 12% 

- Organisatie: IKZ, beleid, team: 5% 

 

Redactie- & beleidsmedewerker: 0,77 VTE  

- Studie en educatie: 40% 

- Actie- en bewegingswerk: 5% 

- Communicatie: totaal 27% 

o Redactie en productie tijdschrift: 12% 

o Vredetelex (+ vormgeving): 5 % 

o Webredactie: 5% 

o Opvolgen nieuwe sociale media: 3% 

o Promomateriaal: 2% 

- Organisatie: IKZ, beleid en team: 5% 

 

Organisatiebeheer & beleids- en educatieve medewerker 0,75 VTE 

- Organisatie: (totaal 20%) 

o Coördinatie, beheer, IKZ, beleid en team 

- Studie en educatie: 10% 

- Actie- en bewegingswerk: 25% 

- Communicatie: (totaal 10%) 

o Redactie tijdschrift 3% 

o Website 2% 

o Externe communicatie 5% 

- Netwerking en samenwerking: 10% 

 

Administratieve medewerker 0,50 VTE 

- Communicatie met abonnee- en ledenbestand: 5% 

- Actie- en campagne: ondersteuning: 10% 

- Organisatie: totaal 35% 

o Financiën en verkoop: 20% 

o Opvolgen personeelsadministratie en secretariaat: 5% 

o IKZ, team: 5% 
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Medewerker promotie en vrijwilligers: 0,72 VTE  

- Vrijwilligersbeleid: communicatie & activering vrijwilligers & vorming: 25% 

- Actie: logistieke ondersteuning/organisatie van acties, campagnes: 10% 

- Netwerking en Samenwerking: 5% 

- Organisatie: IKZ en team: 5% 

- Communicatie: (totaal 27%) 

o Promotie tijdschrift, website, Vredetelex en producten + infostands: 5% 

o Opvolgen nieuwe sociale media (Twitter en Facebook): 12% 

o Digitale abonnees en digitale nieuwsbrief: 5% 

o Digitale promotie: 5% 

 

 

WIJZIGINGEN IN NIEUWE TAAKVERDELING 2021-2025 

Medewerker promotie & vrijwilligers wordt Medewerker leden & vrijwilligers: 0,75 VTE 

(uitbreiding van 0,72 naar 0,75 VTE) 

- Vrijwilligersbeleid: 30% 

- Ledenwerving: 20% 

- Logistieke ondersteuning en organisatie van activiteiten, infostands: 25% 

 

Redactie en beleidsmedewerker wordt Medewerker digitale redactie en coaching inhoudelijke 

vrijwilligers: 0,75 VTE 

- Digitaal redactiebeleid: 40%  

- Opvolging, vorming en coaching inhoudelijke vrijwilligers: 27% 

- Vredestelex inhoud en vormgeving: 8% 

- Beleidswerk: 10% 

 

Uitbreiding: Medewerker digitale communicatie: 0,50 VTE 

- Opvolgen nieuwe sociale media: 15% 

- Coördinatie communicatieplan: 15% 

- Digitale promotie en actievoering: 15% 

- Digitale nieuwsbrief: 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

BIJLAGE 4: Positie van Vrede binnen het middenveld, overheid en media 
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BIJLAGE 5: BETROKKENHEID STAKEHOLDERS BIJ STRATEGISCHE BESLISSINGEN  

Stakeholders: team, RVB, AV-leden, vrijwilligers, externen (organisaties en personen) 

Grootste strategische wijzigingen: het afschaffen van het tijdschrift, het overschakelen naar actief betalend 

lidmaatschap als permanente financieringsbron en het uitwerken van een samenhangend 

communicatieplan. 

1 Werkgroep communicatie: team + externen werkten in 2018 scenario’s uit (najaar 2018) 

2 Planningsdag RVB en TEAM (nov 2018) 

3 Verslag externe financiële consulent ivm Financiële toekomstplanning (nov 2018) 

4 Toetsing organisatiecultuur aan boek ‘reinventing organisaations’ (stage jan 2019) 

5 Finale discussie en goedkeuring door AV inzake afschaffing tijdschrift en omschakeling naar 

lidorganisatie (maart 2019) 

6 Planning-tweedaagse team en vrijwilligers (juni 2019) 

7 Interviews externe stakeholders (zomer 2019) 

8 SWOART-enquête bij vrijwilligers, AV, RVB en team (september 2019) 

9 Vrijwilligersbevraging + interviews (september-oktober 2019) 

10 Ontwikkeling communicatiestrategie met Docwerkers: team en vrijwilligers (okt 2019) 

11 Meerjarenplanning: wg financiën-team (november 2019) 

12 Goedkeuring nieuw beleidsplan door AV (december 2019) 

 

 

 


