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Inleiding
Voor u ligt het derde beleidsplan van de vzw Vrede, een erkende beweging zoals gedefinieerd in het decreet
op het sociaal-cultureel volwassenwerk van 4 april 2003. Het financieel plan voor de nieuwe beleidsperiode
2016-2020 werd toegevoegd aan dit beleidsplan.
In de voorbije beleidsperiode werden de jaarlijkse financiële afrekeningen en voortgangsrapporten volgens
de afspraken en regels ingestuurd. De Visitatiecommissie kwam op bezoek bij vzw Vrede op 27 juni 2013 en
gaf een positief advies over de werking.
Op 30 april 2015 ontving Vrede het advies van de Adviescommissie die onze aanvraag beoordeelde inzake de
verhoging van de subsidie-enveloppe. De Adviescommissie formuleerde enerzijds op basis van een
beoordeling van het visitatieverslag en het eindevaluatieverslag van de vorige beleidsperiode en anderzijds
op basis van het ingediende financieel behoefteplan, een preadvies. Vrede’s financieel behoefteplan
omschreef de nood aan extra middelen (1) voor de bestendiging van de huidige werking, (2) voor de uitbouw
van een modern communicatieplatform en (3) voor de verdere uitbouw van het project Eye on Palestine. Het
advies was bijzonder lovend, en de Adviescommissie adviseerde voor Vrede de decretaal bepaalde
maximumsubsidie, zijnde een jaarlijkse basissubsidie-enveloppe van 231.860 euro voor 2016-2020.
In de finale beslissing van de minister werd geen rekening gehouden met dit advies. De basis enveloppe blijft
onveranderd voor de volgende beleidsperiode, vermeerderd met een uitvoeringscoëfficiënt. Wij hebben
begrip voor de algemene moeilijke financiële situatie en appreciëren sterk de extra middelen die de minister
desondanks investeerde in de sector van de bewegingen. Maar de nieuwe basissubsidie-enveloppe is voor
Vrede vzw ontoereikend om de huidige werking te bestendigen. Er gaat in de nieuwe beleidsperiode 20162020 dus verder moeten gesnoeid worden in de totale personeelstijd. De extra ambities voor de organisatie
moeten we ook opbergen. We hopen dat gedurende deze beleidsperiode alsnog kan geremedieerd worden
aan deze situatie en dat daarbij rekening gehouden wordt met het advies van de Adviescommissie.
Ondanks de niet zo ideale financiële startpositie bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode vindt u hier toch
een beleidsplan die ambitie uitstraalt en waarin duidelijke prioriteiten gemaakt worden. Vrede zal zich
onverkort blijven inzetten voor haar maatschappelijke doel: een vredevolle internationale samenleving. In dit
plan wordt uitgelegd hoe de sterktes van de organisatie (expertise, geëngageerde personeelsploeg, mediaaandacht, samenwerking, bewegingscapaciteiten en aandacht voor de actualiteit) geconsolideerd zullen
worden en welke strategieën de volgende vijf jaren gevolgd zullen worden opdat Vrede de
referentieorganisatie kan blijven voor, en de maatschappij kan blijven bewegen rond haar twee
hoofdthema’s: ‘De Midden-Oosten en Noord-Afrika-regio’ (Kortweg MONA) en ‘Militarisering en Geopolitiek’.
Het traject dat gevolgd werd bij de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan vindt u in detail terug in dit
beleidsplan en haar bijlages. Er werd reeds in 2013 gestart en er werden verschillende bevragingen gedaan
bij achterban, organisatiegenoten en stakeholders om tot een goed gedragen beleidsplan te komen en de
prioriteiten duidelijk af te bakenen.
Het beleidsplan begint met de missie en visie van Vrede en legt uit wat de organisatie precies een
ongebonden, ‘politieke’ beweging maakt. In hoofdstuk 2 maken we een politieke en socioculturele
omgevingsanalyse. In hoofdstuk 3 geven we een profielschets van de organisatie anno 2015, gevolgd door de
besluiten die we trokken uit de bevindingen van de externe evaluaties. In hoofdstuk 4 leest u de vijf
prioritaire uitdagingen voor onze organisatie en hoe zij mee de organisatiestrategie bepalen. De strategische
doelstellingen worden in hoofdstuk 5 uitgewerkt, waarin ook al een aanzet gegeven wordt naar de
belangrijkste operationele doelstellingen. Vervolgens gaan we de middelen beschrijven die we hiervoor
nodig hebben: personeelsinzet, vrijwilligers en financieel plan (hoofdstuk 6). De wijze waarop we ons met dit
beleidsplan verhouden ten opzichte van de decretale beoordelingselementen komt vervolgens in hoofdstuk
7. De bijlages geven indien nodig wat extra achtergrond en informatie.
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Hoofdstuk 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.

1.1 Missie
De missie, nl. de opdrachtverklaring uitgedrukt in één zin, luidt:
Vrede wil meewerken aan de opbouw van een vreedzame internationale samenleving gebaseerd op
structurele sociale rechtvaardigheid door het bieden van informatie en inzichten die de participatie van
(georganiseerde) burgers aan de democratische uitbouw van onze samenleving bevorderen.

1.2 Visie - Beschrijving van de diverse facetten van de missie
We willen beweging maken rond ons vredesconcept dat gebaseerd is op structurele sociale
rechtvaardigheid, om zo bij te dragen tot de opbouw van een vreedzame internationale samenleving.
Daarom willen we de participatie bevorderen van burgers -zowel individuen als reeds georganiseerde
groepen- aan het maatschappelijk gebeuren rond internationale politiek, door hen te helpen met het
verwerven van inzichten en informatie. De verworven kennis moet bijdragen tot attitudeveranderingen
tegenover het internationaal gebeuren waardoor activering in het kader van democratische participatie
gefaciliteerd wordt.
1.2.1 Vreedzame internationale samenleving

Wereldvrede is niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar ook het bestaan of het streven naar een
rechtvaardige maatschappij in een ecologisch duurzame wereld, waarin de bevolking op een democratische
wijze participeert aan het beleid, ook aan het economische.
Voor onze beweging is de wereldvrede een gevolg, een resultaat dat bereikt wordt door sociale
rechtvaardigheid te realiseren op het vlak van socio-politieke en economische relaties, op het vlak van
ontwikkeling, ontplooiing en milieu in een samenleving met een zo laag mogelijk militair niveau.
Een vreedzame samenleving is pas mogelijk als de basisbehoeften van elkeen zo evenredig mogelijk worden
bevredigd. Oorlog en geweld zijn steeds het gevolg van uitsluiting en tegenstellingen die van allerlei aard
kunnen zijn: politieke, sociale, raciale, culturele, ideologische, economische, religieuze, enz..
Daarom pleiten wij met aandrang voor het aanpakken van de structurele basisoorzaken van conflicten.
Meestal komen we daarbij tot de vaststelling dat een militair optreden geen deel uitmaakt van de oplossing
voor conflicten. Wij verzetten ons tegen de huidige gangbare politieke visie in beleidskringen, die elk
probleem militariseert en als een 'bedreiging' formuleert in plaats van het te kaderen in een context van
sociale- en economische onrechtvaardigheid, gebrek aan democratie of nood aan duurzame ontwikkeling.
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1.2.2 Structurele sociale rechtvaardigheid (vredesconcept)

Ons centraal uitgangspunt is structurele sociale rechtvaardigheid. Dat wil ook zeggen dat elke man en vrouw
op de wereld recht heeft op een menswaardig bestaan. De reële tegenstellingen in de samenleving zijn naar
onze mening steeds politiek-maatschappelijk van aard, omdat zij in een bepaalde maatschappelijke context
en tijd ontstaan. Een maatschappij wordt in essentie geschraagd door haar economische ordening. Vrede wil
daarom steeds nagaan of, en in welke mate er socio-economische achtergronden en beweegredenen zijn
voor een bepaald conflict. Daar speelt nog altijd de breuklijn arbeid – kapitaal. Dit is waar het over gaat als
we stellen 'structurele sociale rechtvaardigheid' na te streven.
We willen ook onze solidariteit betonen met diegenen die opkomen voor gerechtvaardigde politieke,
sociale, economische en culturele eisen die tot meer democratie leiden, ook al veronderstellen die een
verandering waarvoor maatschappelijk, want louter defensief, tegengeweld noodzakelijk blijkt te zijn.
1.2.3 Definitie van menselijke veiligheid volgens het UNDP

Het referentiekader dat wij hanteren voor de situering van ons vredesconcept is de idee van menselijke (of
mensgerichte) veiligheid van het UNDP (VN Programma voor Ontwikkeling). Het concept werd in 1994
geconcipieerd maar blijft volgens ons zeer accuraat en bruikbaar. Het zet de mens centraal in het
veiligheidsdebat en moet preventief handelen bevorderen. De UNDP formuleert zeven componenten van de
menselijke veiligheid die onderling verbonden zijn en elkaar beïnvloeden:
Economische veiligheid, voedselveiligheid, gezondheidsveiligheid, milieuveiligheid, persoonlijke
veiligheid, veiligheid van de gemeenschap, politieke veiligheid.
De 7 genoemde domeinen zijn eigenlijk universele behoeften waarvan de bevrediging economisch en
cultureel bepaald wordt. Dikwijls biedt de samenleving alleen maar een schijnbevrediging van deze
behoeften.
De tendens die opgang maakt in de politieke wereld, waarin elk probleem rond menselijke veiligheid als een
verantwoording gezien wordt voor een militaire interventie, aanvaarden wij niet.
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. Op basis van informatie en analyse kan de burger inzichten verwerven die volgens Vrede vzw een
noodzakelijke voorwaarde vormen voor een zinvolle deelname aan de democratische besluitvorming.
Keuzes kunnen maar gemaakt worden als er voldoende informatie en inzicht is in de materie waarop de
keuzes betrekking hebben. Zonder informatie is participatie aan beslissingen waardeloos. Zonder informatie
vallen burgers gemakkelijk ten prooi aan populistische ideeën. Zeker in deze tijden van oorlog en geweld,
flitsende beelden, oneliners, spindoctors, overaanbod en (over)gesimplificeerde voorstellingen heeft de
burger meer dan ooit nood aan een kritische analyse op gebaseerd op grondige informatie. Vrede wil helpen
om door de bomen het bos te kunnen blijven zien. Uit een studie van het Vlaams Vredesinstituut blijkt ook
dat hoe meer men zich informeert, en hoe hoger de (daaruit volgende) kennis, hoe meer men zich actief zal
inzetten voor vrede en geweldloosheid.1
1 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 Bevorderen van participatie van (georganiseerde) burgers

Democratie draait in essentie om 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 democratie.
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 hun religie, geaardheid,
politiek gezindte, enzovoort en los van het feit of hij/zij al dan niet over het officieel staatsburgerschap
beschikt. Uiteraard moet er ook gelijkheid zijn tussen mannen en vrouwen.
Het komt er dus voor ons op aan om het (kritisch) bewustzijn van mannen en vrouwen wat het internationaal
gebeuren betreft te bevorderen door de actieve interesse voor deze problematiek op te wekken. Dat kan
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks gebeuren omdat maatschappelijke activering niet een optelsommetje
is of een eenvoudige rechtlijnige opeenvolging van acties en reacties. Daarom wil Vrede mensen enerzijds
rechtstreeks benaderen en activeren rond haar thema's, maar anderzijds ook onrechtstreeks, via de andere
bestaande sociale structuren waarin zoveel mensen al functioneren (vakbonden, andere NGO's, partijen,
enzovoort). Wij 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 het vlak van de wereldvrede op te zetten. Op
basis van onze ervaringen in het verleden, en specifiek ook in de vorige beleidsperiodes, zijn we ervan
overtuigd dat beweging maken gebaseerd op brede netwerking een grote impact kan hebben op de brede
samenleving en op de politieke wereld. Ons parlementair vertegenwoordigingsstelsel moet ons inziens dus
worden aangevuld met de activiteiten van een alerte civiele maatschappij.

'Mover Ficha: convertir la indignación en cambio político'
(Beweging maken: de verontwaardiging omzetten in politieke verandering)
Mensen zijn het makkelijkst bereikbaar op momenten van emotionele betrokkenheid bij internationale
gebeurtenissen. Zo was de wil tot actie bijvoorbeeld zeer groot toen Israël Gaza bombardeerde tijdens de
jaarwisseling 2008-2009 en in 2014. Deze wil tot actie een maatschappelijke en politieke invulling proberen
geven, beschouwen wij als een belangrijke opdracht voor een socioculturele beweging als de onze. Onze
jarenlange aanwezigheid op het terrein rond de Midden-Oosten-problematiek, gebaseerd op grondige
dossierkennis en talloze informatie-initiatieven, gaf ons de gelegenheid om die politieke invulling te
verwezenlijken.

1.3 Vrede vzw als ‘politieke’ en ongebonden beweging
Iets in beweging brengen in de samenleving is wellicht de kernreden van bestaan voor een (sociaal-culturele)
beweging. Vrede voelt zich goed op zijn plaats binnen het decreet (2003) dat een beweging als volgt
definieert:
“Beweging: een organisatie met landelijk karakter die gespecialiseerd is in een thema of een cluster van
nauw verwante thema’s; een beweging organiseert activiteiten op het vlak van sensibilisatie, educatie en
sociale actie met het oog op maatschappelijke verandering; ze richt zich daartoe op een ruim publiek; een
beweging heeft een educatieve en een maatschappelijke activeringsfunctie en hanteert een sociaalculturele methodiek.”
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1.3.1 Beweging

We zijn een beweging omdat we de burgers en de reeds georganiseerde burgers in het maatschappelijk
middenveld van België willen sensibiliseren (attitudeverandering) en samen doen ageren (activering) om
bepaalde veranderingen in de internationale samenleving te bewerkstelligen. Op die manier werken we aan
een draagvlak rond ons vredesconcept (structurele sociale rechtvaardigheid) waarin naar de structurele
oorzaken van conflicten wordt gezocht, en zijn we beter in staat om beleidsmensen (politieke,
maatschappelijke en/of economische) te beïnvloeden opdat ze zouden handelen naar de geest van dat
concept.
1.3.2 Politiek

Het hanteren van het referentiekader ‘menselijke veiligheid’ maakt van Vrede vzw een ‘politieke’
vredesbeweging. Vrede vzw zoekt naar de structurele oorzaken en die oorzaken aanpakken vergt politieke
beslissingen. We kunnen de gebeurtenissen en conflicten immers niet los zien van het maatschappelijk
(historisch, politiek, sociaal, cultureel en economisch) kader waarin ze plaats vinden of gegroeid zijn. Beleid is
nooit ‘neutraal’ of ‘pragmatisch’, er zit altijd een visie over de maatschappij achter, een bepaald ideaal en een
streefdoel. Politieke beslissingen zijn nooit ‘onontkoombaar’ -hoewel ze soms zo voorgesteld worden- maar
een bewuste keuze van beleidsmakers. Politiek gaat dus fundamenteel over keuzes maken.
Het ‘politiek’ zijn van Vrede vzw vertaalt zich ook in onze aandacht voor krachten (bij ons én in
conflictgebieden) die verandering stimuleren naar bevrijding toe, naar democratisering en gelijkheid. Vrede
vzw verwerpt autoritaire tendensen of groepen die uitsluiting propageren. Wij onderschrijven actief de
principes en regels van de democratie en van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Wij pleiten
ook steeds voor politieke oplossingen van conflicten.
1.3.3 Ongebonden

Vrede is niet gebonden aan een bepaalde politieke partij of schatplichtig aan een ideologie, we zijn
ongebonden en pluralistisch. Vrede werkt met politici van verschillende gezindte samen indien wij een
gevoeligheid voor onze analyse of onze thema's ontwaren.
Het is van belang dat de civiele maatschappij een doelgerichte actieve relatie van wisselwerking met de
verschillende democratische politieke stromingen weet op te bouwen (via discussie en lobby bijvoorbeeld).
Ongebonden betekent niet dat we op uitsluitend eigen houtje beweging willen maken. Integendeel, volgens
Vrede is de samenwerking met andere middenveldorganisaties enorm belangrijk en versterkend. We willen
niet alleen samenwerken met de verschillende andere vredesbewegingen in het land, maar met alle actoren
uit het sociale, socioculturele en culturele veld. Wereldvrede is een zaak van iedereen. Zeker als reactie op
acute internationale crisissen willen we ons maximaal inzetten voor een breedgedragen platform om
voldoende gewicht te kunnen verzamelen om beleidsmakers te beïnvloeden. Een brede antioorlogsbeweging realiseren door andere organisaties uit te nodigen en aan te zetten tot actie, beschouwen
we als een fundamentele opdracht om onze missie te helpen verwezenlijken.
Voornoemde studie van het Vlaams Vredesinstituut sluit af met volgende conclusie: “Dit alles suggereert dat
de 'zuivere' vredesorganisaties – als ze veel mensen willen bereiken en veel mensen hun bereidheid tot
engagement voor de vrede in echt engagement willen laten omzetten – misschien best samenwerken met
andere organisaties en die andere organisaties sterker zouden kunnen betrekken in hun eigen activiteiten.”2
2 Vlaams Vredesinstituut, ‘Vrede in Vlaanderen, opinies, argumenten van Vlamingen inzake vrede en geweld’, Rapport
mei 2007, p.123.
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1.4 Vrede vzw als maatschappelijke opiniestroming
Vrede is niet zomaar een vredesbeweging. Al decennialang zijn we de uiting, wat internationale
verhoudingen betreft, van een bepaalde maatschappelijke opiniestroming. Al jaren wijzen we op het belang
van rechtvaardige sociale en economische relaties in het vredesdossier. (Zie de basistekst van Vrede op
www.vrede.be).
Vrede geeft actief vorm aan een gedachtestroming die kritisch staat tegenover bepaalde sociaaleconomische en politieke evoluties in de samenleving, en durft buiten de gebaande paden te denken over
verschillende thema's die te maken hebben met ons veiligheidsconcept: vrije markt, (humanitaire)
interventie, strijd tegen terrorisme, nood aan militaire slagkracht om politiek te wegen, structurele sociale
rechtvaardigheid, eurocentrisme, de verantwoordelijkheid tot bescherming (R2P), vluchtelingen, enz. Vrede
staat als opiniestroming voor democratische en sociale ideeën, voor mensgerichte en duurzame
ontwikkeling, voor een sensibilisering die de basis moet vormen voor acties van burgers die moeten leiden
tot veranderingen in de maatschappij.
Vrede vzw vertolkt op het vlak van de internationale politiek een gedachte- en opiniestroming, die meent
dat er van wereldvrede geen sprake kan zijn als niet elke wereldburger toegang heeft tot een menswaardig
bestaan.
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Hoofdstuk 2: Omgevingsanalyse
2.1 Politieke omgevingsanalyse
2.1.1 Internationale context

A. Globale trends
Tijdens de Koude Oorlog waren de internationale machtsverhoudingen duidelijk zichtbaar door de
ideologische tegenstellingen die de wereld in twee kampen verdeelde. Daarnaast was er een derde wereld
die de periferie vormde van de twee concurrerende machtscentra, en dienst deed als voorraadkamer voor
grondstoffen en als afzetmarkt van afgewerkte producten van de twee centra. De economische
afhankelijkheid van de landen uit de derde wereld zorgde voor de nodige druk om kamp te kiezen.
Verschillende conflicten in de derde wereld waren vaak een exponent van de rivaliteit tussen beide
machtsblokken.
Het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het Warschaupact (het militair bondgenootschap van communistische
landen in Oost-Europa) zorgde er voor dat niet alleen de ideologische tegenstellingen tussen de
machtsblokken verdwenen, maar ook dat de Verenigde Staten zich met zijn bondgenoten als enige
supermacht manifesteerde. Dit machtsblok probeerde de internationale orde te domineren, niet alleen
economisch en politiek, maar ook militair. Dit kreeg ook een verlengstuk in de militaire uitgaven van de VS
die vanaf het midden van de jaren 1990 opnieuw de hoogte in schoten, nadat ze enkele jaren gedaald waren
(het krimpen van het vredesdividend). Aan de unilaterale machtsstatus van de VS is in de loop van het laatste
decennium een einde gekomen. Opkomende machten als China, Brazilië en India werpen zich tegenwoordig
op als de grote uitdagers van de machtsconcentratie bij de VS (en bij uitbreiding het Westen) en van de
wereldorde zoals die na de Koude Oorlog gestalte kreeg. Daarnaast zijn er de ambities van Rusland dat zich
opnieuw uitdrukkelijker op de grootmachtenkaart wil positioneren. Deze machtsverschuivingen brengen
onzekerheden met zich mee, mede omwille van de politieke, sociale en economische problemen in de
opkomende landen.
De klimaatverandering zorgt vandaag al voor heel wat spanningen en conflicten. Alsmaar meer mensen
moeten wedijveren voor alsmaar schaarser wordende natuurlijke rijkdommen. Problemen als droogte en
verwoestijning doen mensen migreren naar andere oorden, in de hoop een plek te vinden waar ze wel in hun
eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ze versterken de migratiestromen van mensen die op de vlucht zijn
voor oorlogen en gewelddadige conflicten. Europa wordt momenteel geconfronteerd met een instroom aan
vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA), waar meer dan een decennium van
buitenlandse militaire interventies, interne politieke en sociaaleconomische spanningen, de instorting van
staatsstructuren, de voortdurende aanvoer van wapens, de aanwas van terroristische groepen en criminele
bendes, en de machtspolitiek van regionale machten en grootmachten, een onleefbare cocktail gecreëerd
hebben.
B. Multipolaire wereld
Rivaliteit en samenwerking tussen grootmachten
De verschillende machtsblokken – al dan niet in allianties – wedijveren met elkaar voor de toegang tot
schaarser wordende grondstoffen, voor de controle over handelsroutes en energietransportroutes, en voor
afzetmarkten. De rivaliteiten tussen deze grootmachten domineren in toenemende mate de mondiale
verhoudingen. Het wantrouwen tussen deze machtsblokken wordt gekenmerkt door een politiek van
militarisering en bewapening.
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De veranderende geopolitieke verhoudingen in een multipolaire wereld vormen een uitdaging voor de
regulerende rol en de impact van de multilaterale instellingen -in de eerste plaats de Verenigde Naties- die
nog een product zijn van de naoorlogse machtsverhoudingen. In een positief scenario zullen de
machtsblokken zich verplicht zien om via internationale instellingen en akkoorden verder regulerend op te
treden om zo de globalisering in goede banen te leiden. De drijfveer zou in dit geval kunnen zijn dat chaos in
de wereldorde een negatieve impact heeft op de mondiale economie. In een negatief scenario zullen
multilaterale instellingen minder relevant worden en zal de wereld geleidelijk fragmentariseren omdat het
eigenbelang van staten, gecombineerd met de nadruk op identiteit, nationalisme en militarisering, de
bovenhand krijgt.

'We hebben geen eeuwige bondgenoten en we hebben geen eeuwige vijanden. Alleen
onze belangen zijn eeuwig en permanent en het is onze plicht die te waarborgen.'
Lord Palmerston, negentiende-eeuwse Britse minister van buitenlandse zaken
Voor de komende jaren valt te verwachten dat staten en machtsblokken er belang bij hebben om samen te
werken om de grote mondiale uitdagingen aan te pakken, maar dat dit eerder stroef zal verlopen.
Hybride wereld
Niet alleen de internationale machtsverhoudingen zijn aan het verschuiven en worden meer hybride. Deze
evolutie vindt men ook terug op het niveau van de staten, wiens macht en soevereiniteit worden aangetast
door verschillende factoren. Ten eerste als gevolg van (netwerken van) niet-statelijke actoren zoals
multinationale ondernemingen, internationale NGO's, maar ook criminele en terreurnetwerken. Zij wegen
op het beleid en beïnvloeden het. Ten tweede zorgen marktintegratie, globalisering en transnationale
vraagstukken als internationale milieuproblemen, migratiestromen, schaarste van grondstoffen,... dat de
beleidsautonomie van staten wordt uitgehold. De soevereiniteit van landen is in de huidige wereld een
relatiever gegeven geworden. Ten derde zijn er de razendsnelle ontwikkeling in de communicatietechnologie
die wereldwijde banden en relaties schept en niet langer rekening houdt met oude geografische grenzen.
Fragiele staten
Ongeveer een kwart van de wereldbevolking leeft in een 'fragiele staat'. Afhankelijk van de gebruikte criteria
gaat het over een 35 tot 50 landen. In een fragiele of falende staat overleeft meer dan een derde van de
bevolking met een inkomen van minder dan 1,25 VS-dollar per dag. De sociaaleconomische indicatoren van
zulke landen zijn negatief. Zo zijn de kinder- en moedersterfte er bijvoorbeeld heel hoog. Of er heerst een
hoge werkloosheid, grote inkomensongelijkheid, gebrekkige dienstverlening, een zwak veiligheidsapparaat
en/of een politieke machtsconcentratie op etnisch, religieus of regionaal vlak, enzovoort. Vooral de
afhankelijkheid van de export van grondstoffen maakt deze landen broos. Het gaat kortom om lageinkomenslanden met een zwak staatsapparaat, een zwakke economie en met een regering die doorgaans
weinig legitimiteit geniet bij de bevolking of geen reële macht bezit.
Een fragiele staat is extreem gevoelig voor interne en externe politieke, economische en sociale schokken.
Volgens de Wereldbank neemt het stedelijk geweld en het extremisme in zulke staten alleen maar toe. Het
aantal doden door geweld is vier maal hoger in landen met een hoge ongelijkheid (een gini-coëfficiënt van
meer dan 0,45%). Verschillende studies van de Wereldbank vertrekken voor de evaluatie van de
veiligheidssituatie vanuit het concept ontwikkeling. Al in 2003 publiceerde de Wereldbank 'Breaking the
conflict trap', een rapport waarin wordt betoogd dat de kans op een gewelddadig conflict 15 maal groter is in
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de armste landen dan in de industrielanden.3 In de groep van de middeninkomenslanden is dit risico volgens
de Wereldbank nog steeds 4 maal groter dan in de landen met hoge inkomens.
Fragiele staten zijn dus erg conflictgevoelig en zorgen voor vluchtelingenstromingen die destabiliserend
kunnen werken in de bredere regio.
C. Oorlogsgeweld neemt toe
Ontwikkelingsconflicten en 'imperiale' conflicten
De spanningen die uit al deze internationale en inter- en intrastatelijke verhoudingen voortvloeien leiden in
extreme situaties tot crisissituaties en geweld. Volgens de conflictbarometer van het Heidelberg Instituut
voor Internationaal Conflictonderzoek, waren er in 2014 wereldwijd 46 gewelddadige conflicten waarvan er
21 als een oorlog worden gecategoriseerd. Voor het eerst sinds 2008 werd er ook een oorlog opgetekend in
Europa (Oekraïne). Het grootst aantal oorlogen wordt in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (9) en in SubSahara Afrika (9) gevoerd. Volgens het Australische 'Institute for Economics & Peace' is er de afgelopen 8 jaar
een neerwaartse trend waar te nemen op de Global Peace Index.4 Dat betekent dat de wereld minder
vreedzaam is geworden. Er zijn wel sterke regionale verschillen met een verbetering in Noord-Amerika,
Europa, Sub-Sahara Afrika en de Caraïben. De grootste geweldtoename doet zich voor in de MONA-regio
(Midden-Oosten en Noord-Afrika). Volgens het instituut zijn vooral de toename van het aantal mensen op de
vlucht voor geweld en de groei van de terreur zorgwekkend. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie waren
er in 2015 meer dan 11 miljoen mensen op de vlucht in de wereld.
We kunnen ruwweg twee vormen van gewelddadige conflicten onderscheiden. Een eerste groep van
conflicten zijn 'ontwikkelingsconflicten' waar armoede, werkloosheid, sociale ongelijkheid, enzovoort, in een
crisissituatie en geweld kunnen omslaan. Aan dit soort van conflicten is een belangrijke internationale
dimensie verbonden in de vorm van lage grondstoffenprijzen, onevenwichtige handelsrelaties, schuldenlast,
neo-koloniale praktijken van multinationale ondernemingen, een gebrek aan sociale- en milieunormen,
enzovoort. Het gaat dus in belangrijke mate over lokale gevolgen van het globaal economisch systeem. In de
toekomst valt te verwachten dat lokale gevolgen van de klimaatwijziging een katalyserend effect zullen
hebben op gewelddadige conflicten of er in groeiende mate aan de basis van zullen liggen. De oorlog in Syrië
zou bijvoorbeeld mee veroorzaakt zijn door de jarenlange droogte die de landbouweconomie van het land
zware schade toebracht, met alle socio-economische gevolgen van dien. Hoewel ontwikkelingsconflicten
mede bepaald worden door de internationale context, spelen ze zich af tussen lokale actoren van een land
of een regio. Doorgaans zijn de strijdende partijen niet erg gestructureerd.
Een tweede groep conflicten, de 'imperiale' conflicten, zijn een gevolg van de politiek van grootmachten die
de toegang tot grondstoffen, afzetmarkten en belangrijke geostrategische posities desnoods via militaire
macht willen handhaven of afdwingen. Dikwijls worden andere argumenten gehanteerd om zo'n optreden te
rechtvaardigen en te verkopen aan het brede publiek (humanitaire interventies, oorlog tegen terreur,... ). Het
conflict speelt zich af tussen een machtige staat of een alliantie van staten enerzijds en lokale actoren of
zwakke staten anderzijds.

3

Breaking the Conflict Trap. A World Bank Policy research Report, 2003, (zie:
http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=469372&piPK=64165421&menuP
K=64166093&entityID=000094946_0306190405396)

4 Institute for Economics & Peace. Global Peace Index 2015. Measuring Peace, its Causes and its Economic Value,
Sidney, 2015 (http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf)
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Beide vormen van conflicten lopen gemakkelijk in elkaar over. In veel oorlogen zijn beide dimensies
aanwezig. Op een lokaal ontwikkelingsconflict kan bijvoorbeeld internationaal gereageerd worden. In de
MONA-regio zien we dan weer dat grote lokale frustraties over de politiek van grootmachten en regionale
machten aanleiding kunnen geven tot geweld en tegengeweld. Vaak worden lokale krachten binnen een
conflict ook gesteund en gebruikt door internationale of regionale machten. De internationale wapenhandel
en de bewapening van regimes of lokale groepen van buitenaf dragen bij tot het uitbreken en vooral het
verergeren van oorlogen.
Oorlog kent geen grenzen meer
De economische mondialisering en de hoogtechnologische ontwikkelingen op vlak van communicatie maken
de wereld interactiever en kleiner. In deze geglobaliseerde wereld blijken lokale conflicten gemakkelijker
geëxporteerd te worden naar andere continenten. Sinds de aanslagen van 9/11 (2001) in New York zijn er
verschillende terreuraanslagen gepleegd in westerse steden die gezien kunnen worden als een reactie op het
westerse interventionistische beleid in Noord-Afrika en het Midden- en Verre Oosten. Het grootst aantal
slachtoffers van aanslagen door radicaal gewelddadige jihadisten bevindt zich evenwel in de betrokken
regio's zelf. Volgens de Globale Terrorisme Index is 78% van alle terreurslachtoffers afkomstig uit 5 landen:
Afghanistan, Irak, Nigeria, Pakistan en Syrië. Er is een duidelijke link met de rechtstreekse of onrechtstreekse
Westerse militaire interventies in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië.
De destabiliserende gevolgen van oorlogen uiten zich de afgelopen jaren ook in een grote
vluchtelingenstroom vanuit de MONA-regio richting Europa. Voor de Europese Unie vormen de vluchtelingen
een enorme uitdaging. Enerzijds probeert Europa tegemoet te komen aan de verdragsrechtelijke erkenning
van het recht op asiel en het organiseren van een menswaardige opvang. Anderzijds groeit de druk om een
concreet ontmoedigingsbeleid te voeren dat er moet voor zorgen dat de vluchtelingstroom opdroogt. De
Europese Unie lanceerde in mei 2015 een 'beveiligingsmissie' in de wateren van de Middellandse Zee om
daar met militaire middelen de mensensmokkel vanuit Afrika tegen te gaan.
D. Militaire uitgaven
De multipolaire concurrentie en de daarmee gepaard gaande economische belangen die landen nastreven,
gaan samen met een groeiende militarisering en bewapening. De strijd om geostrategische posities in Europa
heeft de spanningen tussen de NAVO en Rusland doen oplopen met een voorlopig dieptepunt in de relaties
rond het dossier Oekraïne. Rusland toont zich erg wantrouwig over de uitbreiding van het actieterrein van de
NAVO en het oprukken van deze militaire organisatie richting Oost-Europa. Dit spiegelt zich af in de toename
van de spanningen of zelfs open conflicten in de regio van de Baltische Zee en Oekraïne. De NAVO definieert
Rusland opnieuw officieel als een bedreiging. Dit alles geeft aanleiding tot een nieuwe zorgwekkende
wapenwedloop. De NAVO-lidstaten engageerden zich in 2014 om binnen de 10 jaar te streven naar de
optrekking van de defensiebudgetten tot 2% van het Bruto Binnenlands Product. Binnen dat defensiebudget
zou bovendien 20% van de middelen besteed moeten worden aan de aankoop van militair materieel. De
NAVO volgt daarmee een mondiale trend.

‘The World is Over-Armed and Peace is Underfunded’
BAN Ki-moon, secretaris-generaal van de VN
De Verenigde Staten blijft wat de omvang van de militaire uitgaven betreft op eenzame hoogte zweven.
Rusland was de afgelopen jaren al bezig aan een inhaalbeweging met jaarlijks sterke stijgingen van het
defensiebudget (+8,1% in 2014). Ook de andere groeipolen blijven niet achter. Het afgelopen decennium
lieten China (+167%), India (+37%) en Brazilië (+41%) hun defensiebudgetten stijgen parallel aan hun
economische groei richting grootmachtenstatus. In het Midden-Oosten, een regio in totale chaos, neemt de
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bewapening eveneens sterk toe. Saoedi-Arabië heeft zijn militaire uitgaven meer dan verdubbeld en stond in
2014 inmiddels vierde op de ranglijst van hoogste defensie-uitgaven ter wereld (na de VS, China en Rusland).
Ook de Verenigde Arabische Emiraten, Israël en Qatar besteden in verhouding tot hun Bruto Binnenlands
Product (BBP) grote budgetten aan defensie. In het Midden-Oosten zijn de militaire uitgaven met 57%
gestegen sinds 2005. Ook in Afrika, een continent dat geplaagd wordt door gewelddadige conflicten, is de
stijging enorm (+97% het laatste decennium).
Militarisering is niet eenduidig en kan verschillen van land tot land en situatie tot situatie. Tot 2011 stegen de
militaire uitgaven in de wereld, om vervolgens min of meer af te vlakken, ondanks het feit dat er zich in het
laatste decennium een grote financiële crisis heeft voorgedaan. De trends verschillen van regio tot regio,
maar voor de nabije toekomst lijkt er geen daling van de militaire uitgaven in zicht.
Er zijn verschillende aspecten verbonden aan deze militarisering:
a) Een verschuiving bij beleidsmakers van de benadering van politieke, economische, sociale of
milieuproblemen tot militaire problemen. Dit leidt de aandacht af van de fundamentele oorzaken van
problemen en heeft een impact op de aanpak ervan. Er wordt immers in eerste instantie
teruggegrepen naar militaire oplossingen in plaats van politieke.
b) De interventiedoctrine en de militaire benadering van problemen maakt in een gemilitariseerde
samenleving dat legers daarop moeten worden afgestemd en omgevormd tot goed bewapende en
mobiele troepenmachten.
c) De militarisering van onze samenleving vertaalt zich ook in een groeiende invloed van het militairindustrieel complex (MIC), wat staat voor de verstrengeling tussen de politieke wereld, het militaire
apparaat en de defensie-industrie.
d) Militarisering gaat dikwijls gepaard met een democratisch deficit: een beperkte parlementaire
controle of de inperking van burgerlijke en politieke vrijheden. Als gevolg van de strijd tegen de
terreur krijgen veiligheidsdiensten meer bevoegdheden, grijpt men terug naar langdurige antiterreurmaatregelen en worden militairen in de straten ontplooid.
e) Bij militarisering speelt controle over de media een grote rol. Zeker in het geval van de
berichtgeving over een oorlogssituatie vervaagt het verschil tussen informatie en propaganda
gemakkelijk. Het uitvergroten van een tegenstander tot vijand moet zorgen voor steun en
goedkeuring van de publieke opinie bij een militaire interventie. In geval van een terreurdreiging
blijkt de bevolking gemakkelijker mee te gaan in verregaande maatregelen die een bedreiging
vormen voor de fundamentele rechten en vrijheden, zoals de invoering van de Patriot Act in de VS na
9/11.
2.1.2 Conclusie

Uit deze omgevingsanalyse van de internationale context blijkt duidelijk dat de twee hoofdthema's waarrond
Vrede de afgelopen beleidsperiode werkte, zeker even relevant blijven de komende vijf jaar. We behouden
dan ook dezelfde twee categorieën mits een kleine naamswijziging die onze werking nog beter dekt.
'Bewapening en Geopolitiek' wordt 'Militarisering en Geopolitiek' en 'Midden-Oosten' wordt 'MONA-regio'
(Midden-Oosten en Noord-Afrika). Verder is het de taak van een vredesbeweging om de aandacht te vestigen
op acute veiligheidscrisissen die onder onze twee hoofdthema's vallen, zoals oorlogen en conflicten die
uitbreken. Het is onmogelijk om dit soort van crisissen concreet in te schrijven in een vijfjarenplan of zelfs
een jaarplan. De agenda van Vrede wordt daarom altijd voor een deeltje gestuurd door de actualiteit.
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2.2 Hoofdthema's van Vrede vzw:
‘Militarisering en Geopolitiek’
‘MONA-regio’

Per hoofdthema zijn er verschillende subthema's waar Vrede rond werkt en waarrond ze de komende
beleidsperiode verder zal blijven werken omdat de politieke omgevingsanalyse hen daartoe noopt. Deze
subthema's worden hieronder opgesomd vergezeld van de politieke omgevingsanalyse die deze
onderwerpen volgens Vrede relevant maakt.
2.2.1 Militarisering en Geopolitiek

A. Het Belgische defensiebeleid
Het Belgische defensiebeleid wordt bepaald door het lidmaatschap van de NAVO en van het Europees
Veiligheids- en Defensiebeleid. België heeft zich net als de andere NAVO-lidstaten geëngageerd om het
defensiebudget in de nabije toekomst op te trekken naar 2% van het BBP. Voor België zou dit in BBP termen
een verdubbeling betekenen. Ook het aandeel binnen het defensiebudget voor de aankoop van militair
materieel moet worden opgetrokken. De regering wil gedeeltelijk tegemoet komen aan deze NAVOverbintenissen. Een verhoging van het defensiebudget kan in een context van strikte budgetcontrole ten
koste gaan van maatschappelijk noodzakelijke sociale en milieu-investeringen die we als vredesbeweging
prioritair achten, bijvoorbeeld ontwikkelingsinvesteringen om preventief spanningen en conflicten te
vermijden.

 Volgens Vrede vzw is er absoluut geen ruimte voor een stijging van het defensiebudget.
Een van de grote dossiers die op ons afkomt is de peperdure vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen,
zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Het gaat om een miljardeninvestering waarvan het contract ten
laatste in 2018 moet aanbesteed zijn.

 Vrede vzw voert samen met de andere vredesbewegingen in België campagne tegen de aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen. Enerzijds omdat ze veel te duur zijn en het geld veel beter besteed kan
worden aan sociale doeleinden. Anderzijds omwille van de desastreuze effecten van
gevechtsvliegtuigen bij militaire interventies. Ze maken niet alleen proportioneel veel onschuldige
slachtoffers, maar blijken ook niet doeltreffend tegen de niet-statelijke strijdende partijen waartegen
ze worden ingezet.
De jongste jaren toonde België zich een trouwe NAVO-bondgenoot met deelnames aan verschillende
buitenlandse militaire operaties. De interventiegerichte politiek van de NAVO maakt dat België sinds geruime
tijd het leger op moderne leest probeert te schoeien: de strijdkrachten moeten mobiel en technologisch
voldoende uitgerust zijn. Daarnaast is er het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) van
de EU dat in de loop der jaren gezien wordt als de Europese autonome poot van de NAVO hoewel er geen
volledige geografische overlapping bestaat. Het GVDB zien we als de drijvende kracht van de militarisering
van de Europese Unie. Via de permanente gestructureerde samenwerking verbinden EU-landen zich ertoe
om hun defensiecapaciteiten verder uit te bouwen, intensiever op elkaar af te stemmen en
gevechtseenheden te voorzien voor Europese missies in het buitenland. Het Europees Defensieagentschap
(EDA) is een officiële Europese instelling die tot doel heeft de defensievermogens te verbeteren en de
Europese samenwerking inzake bewapening te bevorderen en uit te breiden. Het EDA staat onder leiding van
de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid. De
Europese ministers van Defensie zetelen in het bestuursorgaan van het EDA. De defensie-industrie is een van
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de drijvende krachten van de Europese militarisering. Via het EDA krijgt de Europese defensie-industrie een
cruciale rol aangereikt in het veiligheids- en defensiebeleid van de EU.
Vanuit Europa worden volop wapens geëxporteerd naar conflictgebieden zoals de MONA-regio. Ook vanuit
België.

 Vrede volgt onder meer via het Vlaams Vredesinstituut de Belgische wapenexport nauwgezet op, die
in functie van de Gewestelijke wetgeving en de Europese regels kritisch wordt geëvalueerd.
Het NAVO-beleid en het GVDB hebben duidelijke repercussies voor het Belgisch defensiebeleid. Het is een
gigantische uitdaging om als vredesbeweging te pleiten voor de promotie van een niet-militair
veiligheidsbeleid waarin meer aandacht is voor conflictpreventie en het aanpakken van de grondoorzaken
van conflicten. De omgevingsfactoren in België lenen zich hier momenteel niet echt toe. De recente
aanslagen in Parijs en de anti-terreuracties in Brussel die het centrum van het land letterlijk lamlegden in
november 2015, creëren een angstsfeer waarbij militarisering aangegrepen wordt als dé oplossing. De link
tussen radicalisering en socio-economische factoren en een maatschappelijke uitsluitingspolitiek wordt
weinig benadrukt, net zomin als de link tussen islamistisch terrorisme en het gewelddadig buitenlands beleid
van de westerse landen in de MONA-regio.

 Vrede vzw zal zich verder blijven inzetten tegen elke oorlogs- en interventiepolitiek. We stellen immers
duidelijk vast dat deze politiek in het verleden al meermaals geleid heeft tot de destabilisering van
landen en hele regio's en de aanwakkering van conflicten.
B. Kernwapens
In het laatste strategische concept van de NAVO (2010) blijven kernwapens een belangrijke rol spelen in de
afschrikkingspolitiek van de organisatie. De spanningen met Rusland vormden de afgelopen jaren het ideale
argument om te blijven zweren bij een mix van conventionele en nucleaire bewapening. Als NAVO-lid en
thuisbasis van het NAVO-hoofdkwartier onderschrijft België deze nucleaire afschrikkingsstrategie de facto.
Ondanks de ondertekening van het non-proliferatieverdrag hebben alle officiële nucleaire staten
moderniseringsprogramma's lopen of zitten die in de pijplijn. Het Pentagon is van plan zijn volledige
kernwapenarsenaal te moderniseren, inclusief de Amerikaanse kernwapens die op Belgische bodem
gestationeerd liggen (in Kleine Brogel). Het dossier van de vervanging van de Belgische gevechtsvliegtuigen is
hier rechtstreeks aan gekoppeld vermits de nieuwe straaljagers uitgerust moeten zijn om de
gemoderniseerde kernbommen te transporteren. Dit hoort bij de politiek van 'nuclear sharing', de nucleaire
taken die België in NAVO-verband moet opnemen.
Toch biedt de huidige mondiale context opportuniteiten om de internationale samenwerking tegen
kernwapens verder uit te bouwen. Er is de groeiende druk van de niet-nucleaire staten binnen de VN en van
grote internationale NGO's die samen campagne voeren voor een verbod op nucleaire wapens. Verschillende
initiatieven in de schoot van de Verenigde Naties worden evenwel systematisch afgeblokt door de NAVOlanden, inclusief België, en de andere kernwapenstaten.

 Vrede vzw wil op nationaal en internationaal niveau verder inzetten op de verwijdering van
kernwapens. Op nationaal vlak bestaat al geruime tijd een samenwerkingsverband rond kernwapens
waar Vrede actief aan participeert. Daarnaast onderhoudt Vrede een complementaire maar
autonome anti-kernwapenwerking om de eigen accenten te kunnen leggen.

 Vrede vzw wil de publieke opinie, het parlement en de regering ervan overtuigen om zich aan te
sluiten bij de internationale beweging die oproept voor onderhandelingen die moeten leiden tot een
verbod op kernwapens (De Humanitaire Belofte).
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C. NAVO
De NAVO is een product van de Koude Oorlog en was gericht op de gemeenschappelijke defensie tegen het
Oostblok volgens het principe van solidariteit onder haar leden. Met het einde van de Koude Oorlog
transformeerde de NAVO zich tot een organisatie met mondiale reikwijdte via:
a. De territoriale uitbreiding van het bondgenootschap met nieuwe leden richting Midden- en OostEuropa. Zo heeft de NAVO het lidmaatschap uitgebreid van 16 naar 28 leden. Moskou reageert
nerveus op deze uitbreiding richting eigen grenzen, zeker sinds de mogelijke opname van Oekraïne
en Georgië ter sprake kwam.
b. De uitbreiding van de missie van de NAVO van een louter defensieve alliantie naar een organisatie
die militaire interventies onderneemt zonder dat een lidstaat werd aangevallen, zoals in Bosnië,
Servië en Kosovo.
c. De uitbreiding van het actieterrein van de NAVO die voorheen enkel kon opereren binnen de
grenzen van haar eigen lidstaten maar nu tot een heel eind buiten dit territorium militair ingrijpt,
zoals in Afghanistan en Libië.
d. Militaire partnerschappen met derde landen (bilateraal of met groepen van landen)
Deze politiek maakt van de NAVO een mondiale speler die alsmaar meer in het vaarwater komt van de
Verenigde Naties en die in concurrentie staat met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in
Europa (OVSE). De OVSE -die een breder lidmaatschap telt dan de NAVO- hanteert een veiligheidsconcept
dat gebaseerd is op de idee dat je je maar veilig kan voelen als ook de 'andere' zich veilig voelt. Ook Vrede
vzw beschouwt de collectieve samenwerking als het alternatief voor de militaire veiligheidsbenadering van
de NAVO. De NAVO is een drijvende kracht van de militarisering die is vastgeklonken aan het economisch
systeem van haar leden.

 Vrede vzw heeft zich altijd principieel voorstander getoond van de ontbinding van de NAVO en vindt
bijgevolg dat België geen lid hoort te zijn van deze trans-Atlantische organisatie. Vrede vzw is actief in
het internationale netwerk 'No-to-Nato' dat geregeld internationale bijeenkomsten en acties
organiseert. Vrede vzw heeft in de afgelopen decennia heel wat kennis en expertise opgebouwd rond
de NAVO (zo publiceerde ze o.a. het boek 'Als de NAVO de passie preekt', EPO). Deze kennis moet
verder opgevolgd en gedeeld worden met het brede publiek.

2.2.2 De MONA-regio
De militarisering, het geopolitieke spel, de interstatelijke politieke en socio-economische evoluties, en de
internationale aandacht voor de toegang tot grondstoffen, zorgen vooral voor spanningen en conflicten in de
regio van het Midden-Oosten en Noord-Afrika (MONA). Het geweld in deze regio nam het afgelopen
decennium sterk toe.
De Arabische regio ligt in de geografische nabijheid van het Europese continent. Er bestaan intense
historische, economische, culturele, militaire en politieke relaties tussen beide gebieden. Tijdens het
koloniaal tijdperk werden de huidige grenzen in de MONA-regio vastgelegd door de Europese bezetters. Deze
artificiële grenzen beïnvloeden tot vandaan het politieke klimaat (de Koerdische kwestie, Palestina, Libanon,
Koeweit...) en vormen een blijvende bron van conflict.
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Er bestaan intense handelsrelaties tussen Europa en de Arabische wereld (in het kader van het Europees
Nabuurschapsbeleid) en een belangrijk deel van de Europese energiebevoorrading wordt aangevoerd vanuit
de MONA-regio. Ook de NAVO onderhoudt militaire partnerschappen met de mediterrane regio
('Mediterranean Dialogue') en het bredere Midden-Oosten ('Istanbul Cooperation Initiative'). De MONA-regio
vormt bovendien een van de belangrijkste afzetmarkten voor de Europese defensie-industrie.
Landen in de Arabische wereld zijn in de post-koudeoorlogsperiode verschillende keren het toneel geweest
van internationale spanningen of buitenlandse militaire interventies: Irak, Koeweit, Turkije (De Koerden),
Israël-Palestina, Libanon, Libië, Syrië,... De destabilisering en de chaos die er het gevolg van zijn hebben de
afgelopen jaren een aanzienlijke vluchtelingenstroom op gang gebracht.

 Vrede vzw volgt de volatiele MONA-regio al geruime tijd met bijzonder aandacht en wil dat verder
blijven doen. De organisatie heeft daarbij bijzonder aandacht voor een aantal specifieke subthema's.
A. De Palestijnse kwestie
De Palestijnse kwestie is een symbooldossier in de Arabische wereld, dat tal van andere spanningen en
conflicten in de regio genereert en aanwakkert. De bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël is bijna
een halve eeuw oud. De jongste Israëlische regeringen hebben de kolonisatiepolitiek in de bezette gebieden
verder geïntensifieerd met de uitbouw van illegale nederzettingen, de aanleg van een apart wegennet voor
Israëli's, de afscheidingsmuur en controleposten die de Palestijnen beletten om zich vrij te bewegen. De
Israëlische nederzettingen hypothekeren een toekomstige Palestijnse staat. Hoewel de Europese Unie
benadrukt dat Israël zich uit de bezette gebieden moet terugtrekken en de bezettingsinfrastructuur illegaal is,
blijven de relaties tussen beide entiteiten gebaseerd op een Associatie-akkoord. Daardoor kan Israël van een
voordelige markttoegang genieten en zonder problemen deelnemen aan de onderzoeksprogramma's van de
Europese Unie. Er gaan ook nog altijd Europese wapens richting Israël, hoewel er sprake is van grootschalige
oorlogsmisdaden tijdens de verschillende Israëlische militaire operaties in de Gazastrook. De VNVeiligheidsraad slaagt er vooralsnog niet in om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren. De
VS blokkeert er elke dwangmaatregel gericht tegen het kolonisatiebeleid van Israël.

 Vrede vzw heeft erg veel kennis en campagne-ervaring rond dit conflict opgebouwd, zowel via een
autonome werking als in samenwerking met andere partners binnen verschillende netwerken. Op
Europees niveau streeft Vrede naar een opschorting van het Associatie-akkoord met Israël. Vrede
promoot in België volop de internationale BDS-campagne (boycot, desinvestering en sanctie) tegen
het Israëlische bezettings- en nederzettingenbeleid.
B. Oorlogen in de MONA-regio
De Arabische lente die eind 2010 uitbrak in Tunesië en overwaaide naar verschillende buurlanden in de
MONA-regio is over het algemeen uitgedraaid op een Arabische winter. In verschillende landen mondden de
initieel vreedzame volksopstanden uit in een oorlog (Libië, Syrië, Jemen) of de restauratie van de autoritaire
systemen waartegen ze gericht waren (Egypte, Bahrein, ...). Het verdwijnen van de staatsstructuren en de
actieve aanvoering van wapens door derde landen (ook vanuit het Westen) hebben in verschillende MONAlanden het pad geëffend voor de opkomst van allerlei gewapende milities, vaak geschoeid op sektarische
leest. Verschillende landen gaan gebukt onder de gewelddadige acties en aanslagen van radicale
islamistische terreurgroepen. Het merendeel van de terroristische aanslagen in de wereld wordt in de
MONA-regio uitgevoerd, maar het laatste decennium is ook Europa een doelwit geworden. Terreurgroepen
zoals de Islamitische Staat zijn ontstaan te midden van de totale desintegratie en destabilisering van Irak na
de Brits-Amerikaanse invasie (2003) en daaropvolgende bezetting van het land. De opstand die in 2011 in
buurland Syrië uitbrak tegen het autoritaire regime van Assad, evolueerde in een burgeroorlog waarbij de
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gewapende oppositie geleidelijk aan gedomineerd geraakte door gewelddadige salafistische milities. De
rivaliteit tussen regionale machten of grootmachten die zowel militaire als financiële steun verlenen aan de
verschillende betrokken strijdende partijen, maken van het conflict een waar kluwen. Zowel in Syrië als in
Irak zijn de perspectieven voor een politieke uitweg uit de crisis vooralsnog mager. Het is de verwachting dat
de terreur die er uit voortvloeit en de vluchtelingenstroom uit die gebieden de komende jaren nog zal
aanhouden. Libië is sinds de NAVO-interventie en de eliminatie van Qhadafi in een totale politieke chaos
verzeild geraakt. Er is geen functionerend centraal bestuur en het land wordt geterroriseerd door talrijke
gewapende milities die elk de plak zwaaien over hun eigen kleine veroverde gebieden. Jemen is nog een land
in de MONA-regio dat in een bloedige burgeroorlog verzeild is geraakt. Saoedi-Arabië speelt zowel in Syrië
als in Jemen een katalyserende rol door bepaalde jihadistische milities te steunen. Sinds maart 2015 wordt
Jemen gebombardeerd en van de wereld afgesloten via een havenblokkade door Saoedi-Arabië, met alle
vreselijke humanitaire gevolgen van dien.
Vrede vzw benadrukt dat de destabilisering van de MONA-regio mede het gevolg is van het buitenlands
beleid van de westerse staten in het gebied. De buitenlandse militaire interventies, de nauwe diplomatieke
relaties met destabiliserende landen zoals Saoedi-Arabië en de andere Golfstaten, de onaflatende
wapenexport naar de regio, enzovoort, hebben de voedingsbodem gecreëerd voor het succes van de
terroristische groepen.

 Vrede vzw vraagt aandacht voor de gevolgen van deze politiek. Vrede vzw pleit ook voor de initiatie
van politieke processen die moeten leiden tot onderhandelde akkoorden tussen alle aanvaardbare
actoren. Maatregelen moeten genomen worden om de oorlogseconomie lam te leggen die deze
conflicten in stand houden. We verzetten ons tegen militaire oplossingen die de politieke frustraties in
de regio voeden waarop organisaties als Islamitische Staat teren om te rekruteren.
C. 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 hebben aangewakkerd ten bate van eigen politiek gewin. Zowel in Irak als in
Syrië hebben de Koerden de laatste jaren een grotere autonomie verworven, hoewel de politieke stelsels en
de militaire bedreigingen in beide landen verschillend zijn van aard. In alle landen met een belangrijke
Koerdische minderheid groeit de aanhang van de linkse politieke Koerdische beweging die zich geïnspireerd
weet door het radicaal democratisch project van de in Turkije opgesloten PKK-leider Abdullah Öcalan. In
Noord-Syrië en in het Zuid-oosten van Turkije wordt geëxperimenteerd met het democratisch
confederalisme, dat streeft naar een radicale gendergelijkheid en politieke participatie van alle
bevolkingsgroepen. Dit project staat nog in de kinderschoenen en verdient een kritische evaluatie, maar kan
misschien een lichtpuntje betekenen in de door oorlog geteisterde regio.

 Vrede vzw heeft in de afgelopen decennia veel expertise opgebouwd rond de Koerdische kwestie. Er
bestaat een lange traditie van samenwerking met organisaties zoals het Koerdische Instituut. Vrede
vzw steunt emancipatorische bewegingen die opkomen voor het respect van de rechten van het
Koerdische volk.
D. Religieuze en etnische minderheden
De kwestie van religieuze en etnische minderheden speelt in veel MONA-landen een belangrijke rol bij
spanningen, conflicten en oorlogen. Naast de Palestijnse en Koerdische kwestie is er nog de bezetting van de
Westelijke Sahara door Marokko, zijn er de gespannen verhoudingen tussen verschillende religieuze en
etnische groepen in Libanon, Irak, Syrië, Libië, Jemen, Bahrein, enzovoort. Dikwijls zijn de spanningen een
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gevolg van verschillende vormen van discriminatie. Regionale machten maken graag gebruik van religieuze
affiliaties met actoren in de conflictgebieden om hun eigen invloed in de regio te vergroten. Zo steunen
Saoedi-Arabië en Iran respectievelijk extremistisch soennitische en sjiitische milities in de verschillende
conflicten in de regio.

 Vrede vzw huldigt het standpunt dat de rechten van minderheden moeten worden gerespecteerd en
beschermd. Dit kan maar in een pluralistische democratie waar de burgerlijke en politieke vrijheden
worden gerespecteerd. Vrede vzw heeft de traditie om in deze kwesties bij voorkeur samen te werken
met organisaties die opkomen voor de rechten van de betrokken bevolkingsgroepen.
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2.3 Socioculturele context
2.3.1 De Vredesbeweging in Vlaanderen

De Vlaamse vredesbeweging kan zich beroemen op een lange traditie. Ze behoort tot een van de oudste
bewegingen in het land – wat uiteraard verband houdt met de traumatische ervaringen van de twee
wereldoorlogen. Al na de eerste wereldoorlog klonk het 'nooit meer oorlog'. Ook op Europees vlak was begin
vorige eeuw al een actieve anti-oorlogsbeweging ontstaan, met diverse strekkingen die tot vandaag zijn
blijven doorwerken, ook in België: de antikapitalistische vredesbeweging, de pacifistische en de religieus
geïnspireerde. De vredesbeweging is dan ook een erg heterogene beweging wat soms voor organisatiegerelateerde (actiestrategieën of -doelen, achterban,...) en ideologische drempels kan zorgen bij
samenwerking of mobilisaties.
De vredesbeweging is erg conjunctuurgevoelig. Het gaat om een relatief kleine beweging die op
crisismomenten toch in staat is tot grootschalige mobilisaties. De beweging tegen de Vietnam-oorlog in de
jaren 1970, de betogingen tegen kernwapens in de jaren 1980, de grote betoging tegen de oorlog in Irak
(2003),... zijn daar een goede illustratie van. De oorlog tegen Irak heeft evenwel ook aangetoond 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
een mobilisatie impact kan hebben.
De mobilisatiekracht van de vredesbeweging in crisismomenten is voor een groot stuk te danken aan de
traditie om steun te zoeken bij andere sociale bewegingen (vakbonden, derdewereld-, jeugdbeweging,...) via
ad hoc of langdurige samenwerkingsverbanden. Door samen te werken kan de vredesbeweging het
draagvlak vergroten, stijgt de effectiviteit en de legitimiteit. Vrede vzw speelt in dit verband een speciale rol
in Vlaanderen. Ze is vaak de initiatiefnemer en coördinator van brede anti-oorlogsbewegingen in tijden van
crisis. De andere bewegingen en organisaties in het maatschappelijk middenveld erkennen deze rol en
verwachten zelfs dat Vrede die opneemt.
Traditioneel is de vredesbeweging erg actief in internationale samenwerkingsverbanden. De meeste
vredesbewegingen in Vlaanderen en Wallonië zijn nationale vertakkingen van internationale netwerken. Dat
heeft te maken met de internationale aard van de thematieken, zoals grensoverschrijdende oorlogen,
onderdrukking van volkeren, wapenhandel, de opstelling van kernwapens en militaire allianties, om er maar
enkele te noemen. Sommige van deze samenwerkingsverbanden zijn structureel en verenigen zich op basis
van gemeenschappelijk ideologie of identiteit. Andere zijn eerder ad hoc en hebben een tijdelijk karakter.
De opkomst van internet heeft de internationale samenwerking gestimuleerd. Er wordt makkelijker
gecommuniceerd, maar tegelijk blijft er nood aan fysieke bijeenkomsten op vergaderingen en conferenties.5
Beide vormen van samenwerking versterken mekaar. Internet is bovendien een noodzakelijk kanaal
geworden voor mobilisaties op lokale maar zeker ook internationale schaal, zoals de mobilisaties tegen de
oorlog in Irak hebben aangetoond. De vredesbeweging maakt tegenwoordig intensief gebruik van de sociale
media (Facebook en Twitter), omdat ze bij uitstek een beweging is die te maken krijgt met plotse
crisissituaties waarop ze vlug wil reageren.

5 Van Laer, J. Internationale coördinatie van wereldwijd protest en de impact van veranderende
communicatietechnologieën. In: Walgraeve, S., Hooghe, M., Vissers, S., Wouters, R., Mahéo, V.A., Breunig, C. Politieke
mobilisatie en nieuwe communicatietechnologie: een multilevel studie van digital divide. Academia Press, Gent, 2010
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2.3.2 Visies en attitudes over vrede in Vlaanderen

In 2007 publiceerde het Vlaams Vredesinstituut het rapport 'Vrede in Vlaanderen. Opinies en engagementen
van Vlamingen inzake vrede en geweld.'6 Op de vraag wat 'vrede' is, vind je in de vakliteratuur een enge en
een brede betekenis. Onder 'negatieve' vrede (de enge betekenis) wordt de afwezigheid van oorlog en
geweld verstaan. Dat is ook de belangrijkste eerst opkomende betekenis tijdens de bevraging onder Vlaamse
respondenten. Maar een belangrijk deel van de Vlaamse bevolking ziet de invulling van vrede ook ruimer,
d.w.z. in de 'positieve' betekenis, 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.

 Vrede vzw legt in haar analyses de nadruk op de structurele oorzaken van geweld en vertrekt vanuit
een breed veiligheidsconcept. In Vlaanderen is daar duidelijk oor naar.
Voor de grote meerderheid van de bevolking is oorlog eigen aan de mens en bijgevolg onvermijdelijk. Maar
daartegenover staat dat een kleine meerderheid vindt dat ze 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. Ook in het jongste regeerakkoord ligt een sterke nadruk op militaire veiligheid en op de
belangrijke rol van het leger in het handhaven of opleggen van vrede en stabiliteit.
Volgens de Vlaamse respondenten staat het internationaal terrorisme op de eerste plaats in de lijst van
prioritaire internationale problemen, gevolgd door de verspreiding van de kernwapens, het machtsoverwicht
van één land in de wereld en de illegale wapenhandel. Tweederde van de bevolking in Vlaanderen is volgens
het rapport van het Vlaams Vredesinstituut voor de verwijdering van de Amerikaanse kernwapens die
gestationeerd zijn op Belgische bodem. Een recentere bevraging uit 2014 bevestigt dit draagvlak.7 In 2014
was er ook een enquête over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen door België, waaruit blijkt dat
meer dan de helft van de bevolking zich tegen zo'n aankoop kant, terwijl amper 22,1% er voorstander van is.8
Er blijkt in Vlaanderen veel steun te bestaan 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 zijn de Verenigde Naties volgens velen de enige legitieme
instantie om te beslissen over een militaire interventie.

 Voor een aantal van de standpunten van Vrede vzw blijkt er dus op vlak van attitudes een redelijk
groot draagvlak te zijn in Vlaanderen. Vrede vzw voert al jaren campagne voor de verwijdering van
de kernwapens van het Belgische grondgebied en algemene kernontwapening.

6 Verhulst, J., Vanlaer, J., Van Aelst, P., Walgraeve, P. Vrede in Vlaanderen. Opinies en engagementen van Vlamingen
inzake vrede en geweld. Rapport Vlaams Vredesinstituut, Brussel, mei 2007
7 Kosolosky, J. Meerderheid Belgen wil af van kernwapens. In MO*, 26 september 2014
(http://www.mo.be/nieuws/meerderheid-belgen-wil-af-van-kernwapens)
8 Vlaams Vredesinstituut. Opinies over de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen voor Defensie, maart 2014
(http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/sites/vlaamsvredesinstituut.eu/files/files/factsheet_opiniepeiling_f16_def.pdf)
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 Ook verzet Vrede vzw zich tegen de wapenhandel naar landen in oorlog. Hoewel er daarover een
wetgeving bestaat toont de praktijk dat er nogal wat lacunes zijn om effectief tot een strikt verbod te
komen van deze wapenexport.

 Vrede vzw beschouwt de NAVO niet als een legitiem orgaan om op te treden rond kwesties van vrede
en veiligheid. Alleen de Verenigde Naties heeft de bevoegdheid om -met respect voor het
internationaal recht en het VN-Handvest- hieromtrent in te grijpen.
Een stap verder dan een opinie verdedigen is het overgaan tot gedragsverandering en/of actie. De studie van
het Vlaams Vredesinstituut concludeert dat er nog heel wat potentieel is voor vredesengagement. Veel
mensen zeggen dat ze zich al politiek engageren voor de vrede (bvb. 4 op de 10 respondenten nam al eens
deel aan een vredesbetoging). Een nog grotere groep stelt dit niet te doen, maar daar wel toe bereid te zijn.
Vooral voor petities, ophangen van posters of deelnemen aan een vredesbetoging blijkt er nog veel
potentieel te bestaan. De studie concludeert verder dat organisaties en organisatielidmaatschap essentieel
zijn bij de conversie van consensusmobilisatie (principiële steun voor een thema of vraag) naar
actiemobilisatie (effectieve deelname aan een vredesactiviteit). Mensen engageren zich dus niet voor vrede
in een vacuüm, maar omdat er organisaties zijn die hen dat vragen of hen daar een mogelijkheid toe bieden.

 De vredesbeweging kan dus ook rekenen op een breed potentieel draagvlak voor mobilisaties.
Daartegenover staat dat de meeste vredesorganisaties weinig tot niet bekend zijn bij een breder
publiek. Een grotere bekendheid van de vredesorganisaties kan er voor zorgen dat een groter deel van
de bevolking de weg vindt naar hun aanbod en of gehoor geeft aan hun oproepen tot actie.

2.3.2 Belang van media en politiek klimaat

A. Media
Twee belangrijke vaststellingen. Ten eerste is er over het algemeen een dalende interesse voor het thema
van internationale veiligheid in de media. Ten tweede is de media-aandacht erg conjunctureel en gebonden
aan grote conflicten of gebeurtenissen die de gemoederen raken (bvb. aandacht voor Syrië door aanslagen in
Parijs of door vluchtelingenstroom naar Europa). Men kan zeker niet spreken van een constante
basisinteresse voor de hoofdthema's waarrond Vrede werkt.
Voor de vredesbeweging vloeien hieruit grote uitdagingen voort. De doeltreffendheid van de agenda en de
werking (zowel qua inhoudelijke thema's als qua acties en campagnes) is sterk afhankelijk van mediaaandacht. Sommige zaken waar we al jaren op hameren, komen ten gevolge van een gebeurtenis plotseling
in het grote nieuws, waardoor bepaalde eisen eensklaps een enorme boost krijgen. De aandacht is echter
wispelturig en vluchtig.
Vrede slaagt er in om inhoudelijk goed gestoffeerd klaar te staan van zodra de media-aandacht voor een van
de thema's waarrond de beweging werkt, opflakkert. De conjuncturele aandacht voor grote conflicten of
thema's heeft bovendien als gevolg dat de voorgeschiedenis, achtergrond en context ervan minder zichtbaar
of gekend zijn. Dat is iets waar Vrede vzw met het tijdschrift, de website en opiniestukken sterk op inzet.
B. Politiek klimaat
Op een aantal gedreven politici na, zijn de meeste parlementairen -zowel op Vlaams als op federaal niveauveel meer bezig met binnenlandse thema's dan 'vrede en oorlog' in de wereld. Vaak zijn de thema's waar de
vredesbeweging zich mee bezighoudt te abstract, te groot of te ver van mijn bed voor veel mensen (de
dreiging van de verspreiding van kernwapens, de wapenexport naar conflictgebieden, oorlogen in landen
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buiten Europa, enzovoort,...). Politici zijn evenzeer onderhevig aan deze sentimenten. Bovendien worden ze
verkozen door de burgers en houden ze zich bijgevolg liever bezig met zaken die electoraal opleveren.
Op de momenten dat oorlogen en conflicten elders in de wereld rechtstreekse gevolgen blijken te hebben
voor de burgers in Europa of België -iets dat het laatste decennium alsmaar meer voorkomt- wordt de
politieke aandacht (hand in hand met de media-aandacht) plotseling gevestigd op de vredesthema's. Een
perfect voorbeeld hiervan is de huidige vluchtelingencrisis. Het is pas sinds de enorme toestroom van
Syrische vluchtelingen in het land dat politici en burgers zich werkelijk beginnen te interesseren in de oorlog
in dat land, zijn oorzaken en mogelijke oplossingen.
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 vredesbeweging. Verder zullen de recente aanslagen in Parijs, met hun repercussies in België
(soldaten op straat, het lamleggen van het dagelijks leven in Brussel, …) zeker een invloed hebben op het
functioneren van de vredesbeweging de komende jaren. Het brede publiek zal sowieso minder ontvankelijk
zijn voor bepaalde boodschappen die Vrede uitdraagt. Het publiek krijgt voortdurend militaire oplossingen
voorgeschoteld door de politici. Oproepen voor politieke oplossingen van conflicten, geen militaire
interventies, geen militairen op straat, enzovoort zullen minder gehoor krijgen in het huidige angstklimaat.
Het valt ook af te wachten in hoeverre 'het bewaken van de veiligheid van de burgers' een negatief effect zal
hebben op de actiecapaciteit van de vredesbeweging. Zullen protestacties en campagnes op openbare
plaatsen bijvoorbeeld minder snel toegelaten worden?

2.3.3. Positionering van Vrede ten opzichte van de andere Vlaamse vredesorganisaties

Er zijn verschillende vredesorganisaties in Vlaanderen. Sommigen beroepen zich sterk op het pacifisme,
d.w.z. het absoluut verwerpen van elke vorm van geweld en gewapende instituten. Het pacifisme heeft sinds
de eerste wereldoorlog een sterke traditie binnen de Vlaamse beweging. 'Vredesactie' is een organisatie die
tot de pacifistische stroming behoort. Andere organisaties vinden hun inspiratiebron voor het vredeswerk in
een religie, en pleiten vooral voor verzoening. In Vlaanderen is 'Pax Christi' zeker de bekendste organisatie
van deze strekking. Internationaal zijn er bijvoorbeeld de 'Quakers'.
Vrede vzw behoort tot een strekking van de vredesbeweging die van een maatschappelijk, dus politiek,
standpunt vertrekt, dat zich in essentie focust op structurele sociale rechtvaardigheid. Als organisatie willen
we dus solidair zijn met maatschappelijke krachten die opkomen voor meer sociale rechtvaardigheid.
Tegenover elke gewelddadige uiting van structureel geweld heeft een onderdrukte meerderheid het recht
maatschappelijk, want louter defensief, tegengeweld te gebruiken. Vrede vzw meent dat in conflictsituaties
alle mogelijkheden benut moeten worden opdat het niet tot een gewelddadig en/of gewapend treffen zou
komen. Vrede durft soms partij te kiezen in een conflict. Wij kiezen voor emancipatorische bewegingen die
maatschappelijke verandering nastreven om onrechtvaardigheid, onderdrukking of ongelijkheid te
bestrijden.
Vrede vzw onderscheidt zich ook van andere vredesbewegingen in Vlaanderen door de nadruk te leggen op
structurele maatschappelijke analyses en de overtuiging dat er zonder fundamentele sociale
rechtvaardigheid geen vrede mogelijk is. Wij denken dat de economische organisatie van een samenleving
bepalend is voor de andere maatschappelijke verhoudingen in die samenleving. Vrede vzw wil dus een
politieke vredesbeweging zijn, d.w.z. dat ze gebeurtenissen kadert binnen hun historische en
maatschappelijke achtergrond, en de maatschappelijke verandering in functie van structurele sociale
rechtvaardigheid wordt geanalyseerd.
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Vrede vzw heeft uiteraard ook punten gemeen met de andere actoren op het vredesterrein. We ijveren
allemaal voor wereldvrede. Maar naast dit gezamenlijk streven kunnen er zich allerlei verschillen aftekenen
op vlak van analyse, voorgestelde oplossingen, keuze van prioritaire thema's, aanpak van acties en
campagnes, enzovoort. Het is absoluut normaal en logisch dat er binnen de vredesbeweging verschillen
bestaan die op bepaalde punten behoorlijk grondig kunnen zijn. Ze zijn immers een weerspiegeling van de
verschillen in de maatschappij, omdat vraagstukken van oorlog en vrede geen technische zaken zijn. Als
gevolg daarvan zullen er verschillen bestaan in de analyse van conflicten, in de aanpak ervan, in neutraliteit
of solidariteit of schuldtoewijzing, in de rol die men wil toebedelen aan bepaalde (inter)nationale
instellingen, enzovoort.
Onze ervaring leert dat Pax Christi, Vredesactie en Vrede vzw een complementair aanbod presenteren aan de
Vlaamse samenleving. Rond belangrijke thema's waarover consensus bestaat heeft de vredesbeweging wel
de traditie om de krachten te bundelen en de taken te verdelen om zo beter op het maatschappelijke debat
te kunnen wegen. Het gebeurt dat er gezamenlijk campagne wordt gevoerd rond een thema, maar dat
binnen deze paraplu ook eigen invalshoeken ontplooid worden, bijvoorbeeld qua actievoering. Een concreet
voorbeeld is de gezamenlijke campagne van de verschillende vredesorganisaties tegen de aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen. Terwijl Vredesactie binnen dit kader een 'directe actie' organiseerde in het
parlement, schreef Vrede een uitgebreid dossier over dit thema, gaat het de boer op om dit onderwerp in de
kijker te zetten en verzamelt het volop handtekeningen.

2.3 Stakeholders
De voornaamste stakeholders van Vrede vzw zijn weergegeven in onderstaande figuur:
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De stakeholders kunnen als volgt worden ingedeeld:
1.

De betrokkenen rechtstreeks gelinkt aan Vrede vzw. Dit zijn de medewerkers van het secretariaat, de
bestuursorganen en de vrijwilligers.

2.

Reeds geïnteresseerd publiek: lezers van het tijdschrift, bezoekers van de website, participanten aan
acties, info-activiteiten en facebookvrienden

3.

De ‘georganiseerde’ burgers, met name organisaties (waaronder de andere vredesbewegingen) en
instellingen van het maatschappelijk middenveld die Vrede vzw wil sensibiliseren en/of waar mee
wordt samenwerkt.

4.

Het brede publiek, krantenlezers, internetgebruikers.

5.

De diverse subsidiërende en regelgevende overheden inclusief EU en VN, middenveldorganisaties en
bedrijven, de reguliere en alternatieve media, Socius, FOV en het militair-industrieel complex (NAVO,
leger, wapenproducenten…).

De positionering t.o.v. van de andere vredesbewegingen werd uitgewerkt op voorgaande pagina’s.
Omdat Vrede vzw focust op internationale thema's is er een band en werking bij of lidmaatschap met diverse
internationale vredesorganisaties en netwerken.
Uit een reeds vernoemde studie van het Vlaams Vredesinstituut is gebleken dat organisatielidmaatschap de
beste ingang is om een potentieel engagement (“ik wil wel iets doen voor de wereldvrede”) in een echt
engagement om te zetten. Vandaar de aandacht die Vrede vzw hecht aan het actief betrekken van een
directe kring van mensen, namelijk de vrijwilligers.
Daarnaast willen we vooral bekendheid verwerven – en aanvaard worden als initiatiefnemer – bij diegenen
die organisatorische verantwoordelijkheid hebben in andere delen van de civiele maatschappij opdat zij
actief aangezet kunnen worden om de vredesproblematiek ook bij hun specifieke achterban te verspreiden.
Het gaat onder meer over de beide vakbonden, de derdewereldorganisaties met de Noord-Zuid-koepel
(11.11.11), solidariteitsorganisaties (zoals Palestina Solidariteit) de milieuorganisaties zoals BBL en Climaxi,
mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty International en de Liga voor de Mensenrechten, en de zovele
andere socioculturele verenigingen en regionale en lokale groepen die de platformteksten ondertekenen, en
hun bijdrage in de onkosten storten op de rekening van vzw Vrede.
Uit diezelfde studie van het Vlaams Vredesinstituut komt trouwens duidelijk naar voor dat als de
vredesbeweging een breed publiek wil bereiken, ze moeten samenwerken met andere organisaties.
De band met de overheid verloopt enerzijds als subsidiërende en regelgevende instantie (met ondersteuning
van Socius en belangenverdediger FOV) en anderzijds als politieke actor rond de thema's van (internationale)
vrede en veiligheid waarop we invloed willen uitoefenen met onze standpunten.
We proberen ook het beleid (rechtstreeks of onrechtstreeks) te beïnvloeden of onze standpunten ingang te
doen vinden bij andere middenveldorganisaties en/of bedrijven. Met onze acties richten we ons in eerste
instantie tot de actoren van het Militair-Industrieel Complex.
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Hoofdstuk 3: Situatieschets en externe
evaluatie
3.1 Profiel van de organisatie bij aanvang van de nieuwe
beleidsperiode
3.1.1 Organisatiestructuur

Vrede vzw is een pluralistische en politieke (niet partijgebonden) vredesbeweging met secretariaat in Gent,
waar we een bescheiden landschapskantoor huren. We werken met een klein doch zeer geëngageerd team
dat voluit gaat voor het verwezenlijken van zijn maatschappelijke opdracht.
A. Personeelsploeg
Vrede vzw heeft een horizontale organisatiestructuur, er is een coördinator maar geen directeur. Het team
bestaat uit 5 mensen: 3 educatieve medewerkers (waaronder de woordvoerder), 1 administratieve
medewerker en 1 medewerker voor promotie en vrijwilligerswerking. Zij vertegenwoordigen samen 3,51
VTE. Het beheer van de organisatie en het uitstippelen van het algemeen beleid worden opgenomen door de
Algemene Vergadering (AV) en de Raad van Bestuur (RvB), samen met het team.
B. Algemene Vergadering
De AV bestaat uit een twintigtal personen en komt minstens twee keer per jaar samen. Eenmaal om de
jaarplannen en de begroting van het volgende jaar te bespreken, en eenmaal voor het activiteitenverslag en
de financiële afrekening. De AV is een klankbord voor de algemene werking van de beweging en anderzijds
het hoogste beslissingsorgaan qua beheer van de vzw. (Voor de samenstelling van de AV: zie bijlage 3).
C. Raad van Bestuur
De RvB bestaat uit zes personen en komt minstens 8 keer per jaar samen. Ze focust voornamelijk op het
beheer van de organisatie: van het financieel beheer en het opvolgen van alle beheerstechnische aspecten
tot de kwaliteitscontrole en de evaluatie van de dagelijkse werking. (Voor de samenstelling van de RvB: zie
bijlage 3)
D. Interne werking
Vrede organiseert tweewekelijkse teamvergaderingen waarop de dagelijkse werking bepaald en opgevolgd
wordt door de personeelsleden. Om de twee maanden komt een redactieraad samen (bestaande uit de
educatieve medewerkers en vrijwilligers) om te bepalen welke thema's er in het tijdschrift opgevolgd zullen
worden. Vrede organiseert periodiek inhoudelijke thema-avonden om standpunten af te toetsen bij een
bredere achterban, de zogenaamde 'vredesraden'. Daarnaast worden ad-hoc werkgroepen opgericht voor
de uitwerking van diverse facetten van het beleid, bijvoorbeeld in het kader van de redactie van het nieuwe
beleidsplan, het opstellen van een communicatieplan, het optimaliseren van de werking van de organisatie,
enz.
De laatste jaren heeft Vrede vzw een inhaalbeweging gemaakt betreffende een verdere professionalisering
van haar werking, door het intensifiëren van de kwaliteitscontroles, de aanzet naar een meer gestructureerd
beleid rond vrijwilligers en het versterken van het personeelsbeleid (opstellen en regelmatig actualiseren van
functiebeschrijvingen, organiseren van functioneringsgesprekken, meer aandacht voor opleiding en vorming,
...). De voorbije jaren werd er ook al veel meer ingezet op financiële diversificatie, bijvoorbeeld via het
verwerven van een erkenning om attesten voor fiscaal aftrekbare giften af te leveren.
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3.1.2 Verleden

Vrede bestaat in 2015 reeds 66 jaar. Voor een beknopte geschiedenis van de organisatie (zie bijlage 3).
3.1.3 Realisaties van de voorbije jaren

De voorbije beleidsperiode hebben we ons onverminderd ingezet om het Belgische publiek te informeren
rond onze thema's binnen het internationale politieke gebeuren (de Palestijnse kwestie, het Syrië-conflict,
kernwapens, Belgische-, Europese- en Euro-Atlantische defensiepolitiek, militaire interventies, …), en om
burgers aan te sporen een standpunt in te nemen en te wegen op het beleid door middel van sociale actie en
actieve participatie aan de democratische processen. Sinds de voorbije beleidsperiode gaan we meer
campagnematig te werk. Alle werkingsonderdelen werden samen ingezet op één specifiek thema gedurende
een langere periode om zo een ruimer publiek en een groter beleidsbeïnvloedend effect te bekomen.
Een greep uit de campagnes die Vrede zelf organiseerde of waar Vrede zich sterk voor engageerde:
-

-

-

-

2013: 'Time to Go!': nationale campagne tegen kernwapens i.s.m. de Belgische vredesbewegingen.
2010, 2011, 2012, 2014, 2015: Eye on Palestine: Vrede is initiatiefnemer, coördinator en drijvende
kracht achter het brede samenwerkingsverband dat het film- en kunstenfestival Eye on Palestine
organiseert in Brussel en Gent.
2008 tot nu: Vredesvlaggencampagne van Vrede vzw rond de internationale dag van de Vrede (21
september). In 2015 steunden 138 gemeenten en steden de campagne voor ‘n kernwapenvrij België.
2013: In Gent ontrolde Vrede de grootste vredesvlag ter wereld (50m op 30m) onder de nodige
(internationale) persaandacht om de enorme wereldwijde militaire uitgaven aan te klagen.
2015: 'Geen nieuwe gevechtsvliegtuigen': nationale campagne van de vredesbeweging tegen de
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vrede vzw is een van de initiatiefnemers en trekkers van
deze campagne.
2012-2013: 'Militaire boycot Israël': Vrede was trekker en initiatiefnemer van de campagne met
verschillende publieke actiedagen die resulteerde in een charter rond samenwerkingsverbanden
voor universiteiten, en parlementaire vragen in het Vlaams en Europees parlement.
2014-2015: 'Made in Illegality': Vrede trekt mee aan de campagne die de import van producten uit
de Israëlische nederzettingen in Palestina wil verbieden, Vrede stond mee in voor de begeleiding van
een parlementaire missie van 'Made in Illegality' naar Palestina en Israël (11 parlementairen) die
uitmondde in een ad hoc interparlementair overlegorgaan.

3.1.4 Samenwerking

Een greep uit de lokale en internationale samenwerkingsverbanden waarin Vrede zich engageert en waarbij
Vrede dikwijls een trekkende en initiërende rol speelt:
-

Belgische Coalitie tegen Kernwapens
Films de Resistance/ Moviemiento
Gents Actieplatform Palestina
Hart boven Hard
ICAN (International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons)
Midden-Oosten werkgroep 11.11.11
NO-to-NATO-netwerk (internationaal)
Platform tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen
Vlaams Vredesinstituut
Vredesoverleg Gent
Waanvlucht (WOI en oorlogsweigering vroeger en vandaag)
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3.1.5 Publieksbereik

We zijn ons bewust van het ouder wordend publiek van onze traditionele kanalen en werkmethodes
(tijdschrift, lezingen, …) en hebben recentelijk dan ook resoluut gekozen voor een vernieuwing van onze
communicatie-werking. We hebben in de AV van maart 2015 de beslissing genomen om ons tijdschrift vanaf
januari 2016 driemaandelijks aan te bieden in plaats van tweemaandelijks, waarbij de vrijgekomen tijd
integraal zal besteed worden aan het verder uitbreiden van ons aanbod op de website. Daarnaast zetten we
sterk in op nieuwe sociale media, met o.m. een Facebook- en Twitteraccount.
Via onze doorgedreven perswerking realiseren we een vrij grote aanwezigheid met onze standpunten in de
reguliere media. Online (Knack.be, deredactie.be) en in de gedrukte pers (kwaliteitskranten zoals De Morgen
of De Standaard) plaatsen we regelmatig opiniestukken, maar we worden ook soms uitgenodigd voor
duidingsprogramma’s op de radio (Radio 1) en televisie (zoals De Afspraak op Canvas).
In de alternatieve digitale pers kunnen we heel vlot onze standpunten kwijt, we zijn o.a. partner bij De
WereldMorgen, draaien mee in de redactie van het e-zine voor internationale politiek Uitpers.be en kunnen
als lidorganisatie van 11.11.11 zelf artikels op de site 11.be posten.
Samen met onze acties, campagnes, lezingen, conferenties en beleidsgerichte initiatieven bereiken we zo een
gediversifieerd palet van het brede publiek. Dat gebeurt rechtstreeks (informatiekanalen, conferenties,
acties, parlementaire contacten) of via andere organisaties (lezingen via Vormingplus, vakbonden, 11.11.11).
Twee segmenten uit ons doelpubliek hebben we de voorbije beleidsperiode alvast beter kunnen bereiken,
met name de jongeren en een deel van de cultuurliefhebbers, in het domein waar interesse voor
internationale politiek en cultuur elkaar kruisen.
De speciale aandacht voor jongeren is gegroeid uit de vaststelling dat jongeren wel interesse hebben in de
activiteiten van Vrede vzw, maar dat het moeilijk is om hen langdurig bij de werking te betrekken. Jaarlijks
lopen gemiddeld twee studenten stage bij Vrede. Zij werken o.a. aan de organisatie van projecten die
jongeren moeten activeren. Daarnaast zijn we de laatste 2 jaar prominenter aanwezig op de campussen van
de universiteiten (van Gent, Antwerpen, Leuven) en bij diverse activiteiten waar studenten aan deelnemen.
Sommige studentenbewegingen nemen actief deel aan onze campagnes. Werknemers van Vrede geven ook
lezingen of participeren aan debatavonden bij de jongerenafdelingen van verschillende democratische
politieke partijen.
De interesse vanuit de cultuurwereld voor onze thema's is de laatste jaren gestaag gegroeid. Dat is het gevolg
van de samenwerking die ontstond in het kader van Eye on Palestine, maar ook doordat Vrede bewuster naar
mogelijkheden zoekt om met de culturele sector samen te werken. Zo werden de afgelopen jaren activiteiten
georganiseerd in samenwerking met Victoria Deluxe, de Beursschouwburg, de KVS, de Vooruit, De Centrale
en verschillende strijdkoren zoal het Brecht-Eisler koor, Karibu en De 2e Adem.

3.1.6 Betekenis van Vrede

Vrede is voor verschillende (grote) sociale en socioculturele actoren het aanspreekpunt om de brede antioorlogsbeweging een gezicht, spirit, organisatie en dynamiek te geven. Als er een conflict uitbreekt waar een
grote verontwaardiging rond heerst, aanvaarden en verwachten de verschillende socioculturele actoren in
Vlaanderen dat Vrede mobiliseert en de coördinatie op zich neemt van de acties, zoals bijvoorbeeld bij de
nationale betoging tegen de inval in Irak in 2003 en de betogingen tegen de Israëlische bombardementen op
Gaza in 2008-2009 en 2014. Vrede is een graag geziene en loyale partner in samenwerkingsverbanden.
Vrede staat bekend voor haar kritische houding, diepgang en scherpe analyses. Vrede wordt dikwijls
gevraagd omwille van haar expertise bij o.a. vormingsinstellingen, actiegroepen, studentenverenigingen en
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politieke partijen. Elk jaar verzorgen we een vijftigtal lezingen en deelnames aan debatten over 'onze'
onderwerpen.
Door onze inzet, werkkracht, actiegerichtheid en dossierkennis zijn we wat betreft de MONA-regio
uitgegroeid tot een kracht in het middenveld die niet zomaar over het hoofd kan worden gezien. De
woordvoerder van Vrede is een veelgevraagde opiniemaker en publiceert met regelmaat bij De Morgen,
Knack-online, De Redactie, enzovoort.

3.2 Verslag van de Visitatiecommissie
Besluit en verbetersuggesties uit het positieve evaluatieverslag van de visitatiecommissie (27 juni 2013). Er
waren geen dwingende aanbevelingen.
Vrede is expert inzake haar kernthema's en maakt beweging via een bewust tweesporenbeleid. Enerzijds
ontwikkelt ze visie en activiteiten rond een specifiek meerjarenthema. Anderzijds speelt ze zoveel mogelijk in
op actuele gebeurtenissen. De beweging staat voor een mix van klassieke en vernieuwende educatieve
activiteiten en creatieve acties en campagnes.
De organisatie wordt door derden erkend voor haar expertise. Dit vertaalt zich in heel wat media-aandacht
van zowel reguliere als alternatieve pers en een groot aantal succesvolle samenwerkingsverbanden. Vrede
maakt tevens handig gebruik van samenwerkingsmogelijkheden om buiten de lijntjes te kleuren (bijvoorbeeld
de samenwerking met KVS).
De sterk geëngageerde personeelsploeg en de erg betrokken Raad van bestuur vormen de drijvende kracht
achter Vrede. De beweging heeft een open, zelfkritische houding en streeft continu naar diepgang en
kwaliteit. De organisatie heeft een goed zicht op de eigen knelpunten en gaat actief op zoek naar hefbomen
en manieren om de werking te diversifiëren en te versterken. Het financieel beheer, de professionalisering en
de kwaliteit worden nauwgezet en actief opgevolgd door zowel medewerkers als raad van bestuur.
De visitatiecommissie formuleert naar aanleiding van de visitatie een aantal gerichte verbetersuggesties ter
ondersteuning van de verdere ontwikkeling van Vrede en haar werking. De commissie raadt de organisatie
aan om in te spelen op en te reflecteren over deze verbetersuggesties:
- verder werk maken van de diversificatie van de inkomstenbronnen;
- nieuwe pistes (o.a. op vlak van sociale/nieuwe media) verkennen met het oog op een verbreding en
verruiming van het publieksbereik;
- op zoek gaan naar instrumenten die relevante gegevens met betrekking tot de werking het bereik
en de samenstelling van de publieksgroep op een meer systematische wijze in kaart brengen en input
van deelnemers kunnen genereren;
- werk maken van een globaal en samenhangend communicatieplan waarin doel, middel en bereik
helder bepaald en optimaal op elkaar afgestemd worden en waar een minimale aandacht is voor het
merk 'Vrede’;
- de rol van het tijdschrift binnen de werking grondig evalueert en knopen doorhakken omtrent de
toekomst van de publicatie;
- de rol van Vrede in samenwerkingsverbanden meer expliciteren en duiden in de
voortgangsrapporten en de communicatie naar de buitenwereld;
- op zoek gaan naar methodieken en/of ondersteuning bij het maken van beslissingen;
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- voldoende aandacht hebben voor een evenwichtige 'work-life-balance' van medewerkers (o.m.
door in de takenpakketten tijd te voorzien voor acties die inspelen op de actualiteit)

3.3 Besluiten die Vrede trekt uit de verbetersuggesties
3.3.1 Diversificatie van de inkomstenbronnen

“De visitatiecommissie moedigt Vrede aan verder werk te maken van diversificatie van
inkomstenbronnen met het oog op een kleinere onafhankelijkheid ten aanzien van de overheid.
Verder willen de leden van de commissie de beweging stimuleren om de mogelijkheden van de fiscaal
aftrekbare giften optimaal te benutten door hieromtrent een duidelijke strategie te ontwikkelen.”
Vrede is momenteel voor een slordige 75% van haar inkomsten afhankelijk van subsidies (subsidies sociaalcultureel volwassenenwerk, DAC, VlA, Sociale Maribel en stad Gent). De overige 25% van de inkomsten
verwerft Vrede op eigen kracht via inkomsten uit de verkoop van het tijdschrift, vredesvlaggen, schenkingen
en legaten.
Vrede zet sterk in op de fiscale attesten. Vrede ontving voor het eerst in de periode 2012-2013 een erkenning
voor het uitschrijven van fiscaal aftrekbare giften. Deze periode werd verlengd voor 2014-2015, maar dat
gebeurde op het betrokken ministerie met meer dan anderhalf jaar vertraging. In 2014 kon Vrede dus geen
gebruik maken van de fiscale attesten als stimulans voor meer giften, omdat de verlenging van de erkenning
er pas kwam toen het jaar in kwestie al voorbij was. Bovendien werd de tweede erkenningsperiode, voorzien
voor vier jaar, beperkt tot slechts twee jaar, wegens een nieuwe interpretatie die de erkenning beperkte tot
het einde van de huidige beleidsperiode. Er werd in 2015 opnieuw een dossier ingediend voor verlenging.
Vrede doet met succes systematische oproepen (via het volledige communicatie-apparaat) voor fiscaal
aftrekbare giften. Deze oproepen tot steun staan telkens in het teken staan een bepaalde campagne of
jaarthema.
Vrede organiseert daarnaast fondsenwervende activiteiten zoals de deelname met vrijwilligers aan een
sponsor-vredesloop. De organisatie onderzoekt momenteel ook actief de mogelijkheden om met
buitenlandse partners Europese projectsubsidies te vinden. Vrede experimenteert met- en overweegt ook
andere bescheiden wervingspistes: digitale crowdfunding-oproepen voor zeer specifieke doeleinden
(bijvoorbeeld het afdrukken van affiches voor een bepaalde actie), Music for Life op Studio Brussel, betalend
lidmaatschap voor de achterban, vrijwillige bijdrages voor de Vredestelex, benefiet voor Vrede, …
 Gezien het gebrek aan uitbreiding van de subsidie-enveloppe werd besloten om van de verdere
diversificatie van de inkomstenbronnen een prioritaire uitdaging te maken. In hoofdstuk 4 wordt dit
verder uitgediept.
3.3.2 Verbreding en verruiming van het publieksbereik, rol van het tijdschrift en globaal
communicatieplan

“De visitatiecommissie wil Vrede aanmoedigen om nieuwe pistes te verkennen om haar
publieksbereik te verbreden en verder uit te breiden. De leden van de commissie zijn van mening dat
de organisatie sterker kan inzetten op nieuwe/sociale media en dat de klassieke ontsluitingskanalen
zoals het tijdschrift efficiënt geëvalueerd moeten worden met aandacht voor de personele/financiële
middelen enerzijds en de output anderzijds.”
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“De visitatiecommissie wil Vrede aanmoedigen om werk te maken van een globaal en samenhangend
communicatieplan waarin doel, middel en bereik helder bepaald en optimaal op elkaar afgestemd
worden. Tevens willen de leden van de commissie de beweging stimuleren in haar communicatie
steeds een minimum aan aandacht te hebben voor het merk ‘Vrede’.”
Deze drie verschillende verbetersuggesties worden hier samen behandeld omdat ze heel sterk met elkaar
verbonden zijn. We starten met een beschrijving van de bestaande situatie van Vrede’s brede waaier van
communicatiemiddelen:
- De website www.vrede.be fungeert als alternatieve nieuwswebsite en platform voor ons
bewegingswerk. Het grondig informeren van het Nederlandstalig publiek behoort immers tot een van
de hoofddoelstellingen van onze organisatie.
- De Facebookpagina van Vrede telt (november 2015) meer dan 2700 vrienden, en stijgt continue. Dit
is relatief veel gezien de bescheiden omvang van onze organisatie (ter vergelijking: 11.be heeft
10.000 vrienden)
- Het Twitteraccount van Vrede heeft meer dan 400 volgers, hoewel het pas bestaat sinds de zomer
van 2013.
- Het tijdschrift heeft 450 abonnees, is 52 pagina's dik en verschijnt reeds bijna 60 jaar met een
publicatieritme van zes keer per jaar.
- De Vredestelex is ons bewegingsblad met informatie over de lopende campagne, inhoudelijke
achtergrondinformatie, de agenda van geplande activiteiten, informatie over campagnemateriaal,
enzovoort. De achterzijde van de telex bestaat telkens uit een A2-affiche rond een van onze thema's.
De telex verschijnt 4 keer per jaar met een oplage van 500 exemplaren.
- De elektronische nieuwsbrief bereikt 3000 abonnees en verschijnt 2 keer per maand met oproepen
tot deelname aan acties en updates over het verschijnen van artikels, het tijdschrift, enzovoort.
Onze website vormt de basis van onze digitale communicatie. De nieuwe sociale media zijn hiermee
verbonden. Tot op heden wordt onze website volledig gemaakt en onderhouden door vrijwilligers. Het
educatief personeel doet de dagelijkse aanvulling van artikels, kalender, campagnemateriaal, sociale media,
enz. De digitale communicatie gebeurt op dit ogenblik met veel goede wil en met veel voluntarisme, maar dit
is geen werkmethode die houdbaar is op lange termijn. Er zijn geen middelen voor het professioneel
onderhoud van de website wat het betrouwbaar functioneren ervan in gedrang brengt. We werden
bijvoorbeeld al verschillende keren het slachtoffer van hacking.
Vrede werkt aan een langetermijnvisie en -strategie voor de externe communicatie: zowel voor de digitale
als voor de gedrukte communicatiemiddelen zoals het tijdschrift. In het voorjaar van 2014 vond een enquête
plaats onder de lezers van het tijdschrift, met een zeer hoge respons (30% van de abonnees): zie bijlage 2. In
het najaar van 2014 vonden er gesprekken plaats met externe communicatie-experts (van o.a. MO*magazine, DeWereldMorgen en een communicatiebureau). In november 2014 werkte onze speciaal daarvoor
opgerichte Werkgroep Communicatie een lijst van aanbevelingen uit. Alle bevindingen werden met de RvB,
het team en de AV besproken en hieruit werden de volgende besluiten getrokken:
- Het is absoluut noodzakelijk voor Vrede, als beweging met een sterk opiniërende functie, om
ernstig te investeren in digitale communicatie en nieuwe sociale media om het publieksbereik te
vergroten en de aansluiting met de altijd maar sneller toenemende evoluties in de
communicatiewereld niet te missen.
- Een duidelijke communicatiestrategie moet uitgewerkt worden en Vrede moet durven adverteren
via Facebook.
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- Een nieuwe professioneel ontwikkelde website moet in januari 2016 online gaan.
- Een verdere professionele aanpak betreffende de nieuwe sociale media en het onderhoud van de
website vergen een specifiek takenpakket (ICT- en communicatiemedewerker). Dit maakte integraal
deel uit van de financiële meeraanvraag die in februari 2015 ingediend werd.
- Een optimaal gebruik van nieuwe sociale media impliceert de investering in nieuw materiaal
(tablets en/of smartphones) + een specifieke opleiding voor de bestaande medewerkers.
- Een optimaal gebruik en de afstemming op elkaar van de website, Vredestelex, elektronische
nieuwsbrief, nieuwe sociale media (Facebook, Twitter, ...) en het tijdschrift vergt een duidelijk
redactioneel beleid (digitale redactie).
- De publicatie van het tijdschrift Vrede zal voorlopig niet worden stopgezet maar daalt van 6 naar 4
publicaties per jaar vanaf januari 2016, conform de resultaten van de lezersenquête. Dit levert een
besparing van druk-en portkosten van ongeveer 3500 euro per jaar op bij een gelijkblijvend
abonnementsgeld en abonnementenbestand. Op deze manier komt er tijd vrij bij onze redactie- en
beleidsmedewerker voor digitale redactie.
- De Vredestelex vormt een zeer aantrekkelijk bewegingsblad maar moet voor een stuk zelf
bedruipend worden door vrijwillige bijdragen van de lezers.
Digitale communicatie betekent ook meer aandacht voor 'het merk Vrede'. De vorm en de verpakking zijn
daarbij van groot belang. In de huidige beleidsperiode werd beslist een nieuw frisser ogend logo te
ontwikkelen. Het oude logo was inmiddels meer dan 24 jaar oud. Op 30 januari 2015 werd het geüpdate logo
gelanceerd.
 Voor Vrede vormt verbreding en uitbreiding van het publieksbereik een prioritaire beleidsuitdaging
doorheen de nieuwe beleidsperiode, zie ook hoofdstuk 4.

3.3.3 Rol van Vrede in samenwerkingsverbanden meer expliciteren

“De visitatiecommissie is van mening dat Vrede vandaag te bescheiden is over haar inbreng in
samenwerkingsverbanden. Daarom wil ze Vrede aanmoedigen om haar rol in
samenwerkingsverbanden meer te expliciteren en te duiden in de voortgangsrapporten en de
communicatie naar de buitenwereld. De leden van de commissie geloven dat dit mogelijk is zonder de
primaire focus op de missie van de organisatie te verliezen.”
Vrede past deze suggestie toe de laatste jaren, doch niet zonder er over te waken dat de eigen organisatie te
veel op het voorplan komt, waardoor de samenwerking met andere organisaties in het gedrang zou kunnen
komen.
Vrede expliciteert haar rol evenwel veel duidelijker in de laatste voortgangsrapporten en in 2015 werd een
nieuw logo ontwikkelt dat zonder schroom en consequent gebruikt wordt in alle communicatie.
3.3.4 Methodieken en/of ondersteuning bij het maken van beslissingen

“De visitatiecommissie raadt Vrede aan een beperkte set van relevante gegevens te registreren, die
de organisatie kan helpen bij het nemen van beslissingen. Verder wil de commissie Vrede
aanmoedigen om op zoek te gaan naar een methodiek of externe, onafhankelijke stem die de
organisatie kan helpen bij het nemen van beslissingen.”
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Deze suggestie kwam er hoofdzakelijk omdat Vrede de voorbije jaren voor een zeer moeilijke uitdaging stond
inzake het nemen van een beslissing rond de toekomst van het tijdschrift. We leven in een digitaal tijdperk
waarin alle gedrukte magazines en dagbladen geconfronteerd worden met een dalend abonneebestand. We
worstelden de afgelopen jaren met de vraag of het gedrukte tijdschrift al dan niet afgeschaft moest worden.
Enerzijds vertegenwoordigt het tijdschrift een geschiedenis van meer dan een halve eeuw van onze
beweging. Het blijft ondanks een afkalvend lezerspubliek ook nog altijd een zeer belangrijk werkinstrument
van de organisatie, zowel intern (personeel die haar expertise onderhoudt door het vertalen ervan naar
toegankelijke artikels, samenwerken met gelijkgestemde binnenlandse en buitenlandse journalisten, auteurs,
activisten en experts), als extern (visitekaartje van onze beweging, referentie voor organisaties en politici,
educatief en communicatie-instrument naar het publiek toe). Anderzijds bereiken we zonder twijfel meer
mensen via onze digitale communicatiekanalen en onze doorgedreven perswerking. Er kruipt bovendien
relatief veel personeelstijd in de productie van het tijdschrift, terwijl we omwille van de beperkte
personeelsbezetting en de nieuwe uitdagingen de functies een stuk moeten heroriënteren.
Om tot een gedragen en doordachte beslissing te komen omtrent het tijdschrift werd besloten om zoveel
mogelijk relevante gegevens te verzamelen en ons te laten bijstaan door externen. Een schriftelijke en
digitale enquête werd afgenomen bij het lezerspubliek van het tijdschrift in het voorjaar van 2014 i.s.m.
Arteveldehogeschool (zie bijlage 2). Daarnaast werd de hulp ingeroepen van een aantal communicatieexperts die ons ongebonden en ongezouten hun mening gaven. Aan de hand van deze input werd beslist om
het gedrukte tijdschrift voorlopig te behouden, maar om de periodiciteit ervan bij aanvang van de nieuwe
beleidsperiode met een derde te laten dalen (van tweemaandelijks nar driemaandelijks). Op basis van het
toekomstig lezersbereik en de evolutie van onze digitale communicatie zal het tijdschrift tijdens de nieuwe
beleidsperiode permanent geëvalueerd worden. Het al dan niet voortbestaan van het tijdschrift zal van deze
verdere evaluatie afhangen.
3.3.5 Op zoek gaan naar instrumenten die relevante gegevens kunnen genereren

“De visitatiecommissie wil Vrede aanmoedigen om op zoek te gaan naar methodes (bvb.
SurveyMonkey) die het mogelijk maken om input van het publiek te genereren en mee te nemen in de
evaluatie van de werking. Evaluatie-instrumenten kunnen een hulpmiddel zijn om te focussen en
keuzes te maken.”
Vrede maakte voor de bepaling van de prioritaire uitdagingen in dit beleidsplan o.a. gebruik van
SurveyMonkey om een online enquête te organiseren onder vrijwilligers, sympathisanten en stakeholders.
Vrede participeerde samen met het FOV aan het proces dat moet leiden naar een digitaal
gegevensregistratiesysteem (SISCA, als acroniem voor Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk
en Amateurkunsten). Daarnaast houdt Vrede tal van gegevens bij voor de opvolging van onze communicatieinstrumenten.
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode gerichte publieksbevragingen doen in het kader van activiteiten
of campagnes om de werking en het bereik van de beweging te kunnen evalueren.
3.3.6 Aandacht voor een evenwichtige 'work-life-balance'

“De visitatiecommissie raadt Vrede aan om in de mate van het mogelijke tijd te voorzien of in te
plannen in de takenpakketten van de educatieve medewerkers voor
acties die inspelen op de
actualiteit. Deze acties komen vandaag vaak bovenop een reeds overladen takenpakket wat de
werklast nog verhoogt.
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“De beweging wordt gedreven door een zeer sterk geëngageerde ploeg. De commissie raadt de
organisatie aan haar medewerkers goed te beschermen o.m. door taken goed af te bakenen en een
VTO-beleid uit te stippelen, en voldoende aandacht te hebben voor een goede work-life-balance”
Dit wordt een harde noot om te kraken gezien de laatste jaren de digitale communicatie ons dwingt om nog
sneller te reageren op gebeurtenissen in de actualiteit.
Vrede zal nog meer inzetten op teamoverleg om taken goed te verdelen, taken af te bakenen, de agenda te
bewaken en nieuwe engagementen nauwkeurig te overwegen. Gezien alle personeelsleden een vorm van
deeltijdse tewerkstelling hebben (omwille van financiële beperkingen) is deze noodzaak nog dwingender.
Vrede zal ook blijven gebruik maken van de jaarlijkse functioneringsgesprekken om het welbevinden van het
personeel te bewaken. Vrede is een zeer kleine organisatie wat betekent dat regelmatige informele
gesprekken dit formele instrument complementeren.
In samenspraak met de RvB zal er ook regelmatig nagegaan worden of het VTO-beleid afdoende is. Voor de
educatieve medewerkers zijn er veel mogelijkheden om de kennis en vaardigheden aan te scherpen en de
motivatie hoog te houden, maar Vrede moet erop letten dat alle medewerkers kunnen participeren en dat er
een goede verdeling is qua opleidingen en vormingen over alle personeelsleden.

3.4 Advies van de Adviescommissie
“De adviescommissie looft het financieel behoefteplan [ingediend op 1 februari 2015]. Het is een zeer
duidelijk document, waarin op heldere, consequente wijze wordt gemotiveerd waarom er bijkomende
middelen nodig zijn en hoe die ingezet zullen worden. De ramingen zijn realistisch en er wordt
rekening gehouden met de verbetersuggesties van de visitatiecommissie. De adviescommissie wenst
Vrede bijkomend te ondersteunen voor het festival ‘Eye on Palestine’, zowel wat werkingsmiddelen
betreft als personeel. Ook voor de uitbouw van het communicatieplatform geeft de adviescommissie
een positief advies.”
“De adviescommissie adviseert voor Vrede de decretaal bepaalde maximumsubsidie, zijnde een
jaarlijkse basissubsidie-enveloppe van € 231 860 voor de beleidsperiode 2016-2020.”
 Ondanks een zeer positieve evaluatie van de Adviescommissie die de decretaal bepaalde
maximumsubsidie aanraadde, blijft Vrede voor de komende beleidsperiode steken op hetzelfde
subsidiebedrag van de huidige beleidsperiode. Hierdoor was het noodzakelijk om de ambities voor
de komende vijf jaar grondig bij te stellen en zullen we op zoek moeten gaan naar manieren om zelf
meer aan fondsenwerving te doen om de huidige werking te kunnen handhaven.
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Hoofdstuk 4: Prioritaire uitdagingen en
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
waarbij rekening gehouden wordt met de beperking van de beschikbare middelen.
In de eerste plaats wil Vrede haar bestaande werking, die door de visitatiecommissie in haar verslag positief
beoordeeld wordt, consolideren.
Daarnaast wil Vrede ook werk maken van een beperkt aantal prioritaire uitdagingen, zij dienen in dit
beleidsplan in hoofdzaak als richtingaanwijzer. Hoe kunnen we onze beperkte middelen zo gericht mogelijk
inzetten om de strategische doelstellingen (zie hoofdstuk 5) 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 en onthouden dat de visitatiecommissie herhaaldelijk suggereert om de work-lifebalance binnen de organisatie goed in de gaten te houden.
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 die geformuleerd worden in het volgende
hoofdstuk.

4.1 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 SWOARTanalyse. Via het onlineprogramma SurveyMonkey participeerden 23 mensen. De volledige resultaten vindt u
in bijlage 5. De bevindingen werden geanalyseerd en bediscussieerd met teamleden, bestuursleden en
vrijwilligers. Een beperkte set prioritaire uitdagingen werd uiteindelijk weerhouden.
Resultaten van de SWOART-analyse
Zwaktes:
-

Te weinig instroom van vrijwilligers, de eerste kring rond vrede blijft beperkt (56,5%)

-

Naambekendheid bij het brede publiek is gering (52,1%)

-

Mobilisatievermogen en autonome actiecapaciteit van Vrede vzw is beperkt (47,83%)

-

Te weinig aandacht voor planning en nazorg (21%)

-

Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen (17%)

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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Sterktes:
-

Grote kennis en expertise (60,9%)

-

Sterk geëngageerd team en grote productiviteit (47,8%)

-

Speelt vlot in op de actualiteit (39,1%)

-

Verantwoordelijke vredesbeweging, reageert consequent als er een oorlog uitbreekt (34,8%)

-

Duidelijk profiel (34,8%)

-

Loyaal in samenwerkingsverbanden (30,4%)

Aspiraties wat betreft de organisatorische werking:
-

Solide vrijwilligersbeleid uitbouwen (65%)

-

Naambekendheid uitbouwen (56,5%)

-

Uitbouwen van een modern communicatieplatform (52,17%)

-

Meer financiële middelen genereren op eigen kracht (34,8%)

Externe bedreigingen:
-

Besparingsmaatregelen (63,6%)

-

Huidig politiek klimaat met een voorkeur voor militaire interventies en nieuwe defensieaankopen
(50%)

-

Te weinig aandacht van de reguliere media voor de centrale thema’s van Vrede (50%)

-

Shopgedrag van vrijwilligers (40,91%)

Kansen:
-

Algemene verontwaardiging in de maatschappij wegens besparingen (60,9%)

-

Duidelijke opinie en identiteit (56,2%)

-

Nieuwe kantooromgeving en aanwezigheid studenten in universiteitsstad Gent (39%)

-

Ledenorganisatie worden, biedt kans om betrokkenheid te vergroten (39%)
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4.2 Prioritaire uitdagingen voor de beleidsperiode 2015-2020
-

VRIJWILLIGERSKRING rond Vrede vergroten

-

Rechtstreeks PUBLIEKSBEREIK vergroten

-

Meer FINANCIELE MIDDELEN verzamelen

-

Dé REFERENTIEORGANISATIE blijven inzake onze hoofdthema’s

-

Blijven inspelen op de ACTUALITEIT

4.2.1 Prioritaire uitdaging 1: VRIJWILLIGERSKRING rond Vrede vergroten

Dit kan als dé grote prioritaire uitdaging beschouwd worden. Vrede voelt de noodzaak om de eigen kring
rond de organisatie uit te bouwen om velerlei redenen. Een grotere kring moet ons in staat stellen om de
eigen autonome actiecapaciteit te vergroten, een andere uitdaging die sterk naar voorkwam uit de SWOARTanalyse. In vroegere beleidsplannen werd er vooral gestreefd naar verjonging, waarbij gemikt werd op het
publiek van universiteitsstudenten, maar dit lijkt niet meer urgent. We slagen er de laatste jaren goed in om
verschillende leeftijden te bereiken. Veel lijkt af te hangen van de aantrekkelijkheid en het succes van de
actiemodellen en de ‘moderniteit’ van onze communicatie. O.a. Het film- en kunstenfestival Eye on Palestine,
de documentairereeks Films de Resistance aan de universiteiten, inleefreizen, de jaarlijkse
herdenkingsactiviteiten rond Hiroshima/Nagasaki en de campagnematige werking hebben het vroegere
acute gevaar voor vergrijzing de laatste jaren afgewend.
Eerder dan verder te focussen op verjonging, dient zich de noodzaak aan om de vernieuwde
aantrekkingskracht te consolideren en een vaste en trouwe eerste kring rond vrede te verzamelen. Dit moet
zich ook vertalen in de instroom naar de organisatiestructuren (RvB,AV, …). We weten dat dit geen
gemakkelijke klus zal worden, enerzijds omdat er geen bijkomende middelen komen waardoor het
onmogelijk wordt om een specifiek daarop gericht takenpakket uit te werken en anderzijds omdat de
vrijwilligersmarkt zeer volatiel is. Toch verdient de uitdaging van het vergroten van de vrijwilligerskring rond
Vrede onze grootste aandacht.
HOE?
-

Door een doordacht vrijwilligersbeleid uit te werken met aandacht voor instroom, opvolging en
nazorg.

-

Door onze Sociale Maribel-medewerker meer tijd te geven om hiermee bezig te zijn.

-

Door extra aandacht te besteden aan de aantrekkelijkheid en creativiteit van communicatie en
actievormen.

-

Door meer ruimte te maken voor de betrokkenheid van vrijwilligers bij het uitwerken van campagnes
(eigenaarschap).
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4.2.2 Prioritaire uitdaging 2: Rechtstreeks PUBLIEKSBEREIK vergroten

Conform de analyse van onze Werkgroep Communicatie, de SWOART-analyse en de aanbevelingen van de
visitatiecommissie wil Vrede een prioriteit maken van het verbreden van het publieksbereik. Dit zal een
impact hebben op de doeltreffendheid van onze informatieverspreiding, de naambekendheid van onze
organisatie en de instroom van vrijwilligers.
HOE?
-

Meer inzetten op sociale en nieuwe media.

-

De lancering van een nieuwe professionele website begin 2016 en de invoering van een digitaal
redactiebeleid.

-

De opstelling van een globaal en samenhangend communicatieplan, waarbinnen het tijdschrift en de
Vredestelex qua bereik en doeltreffendheid voortdurend getoetst moeten worden aan de digitale
communicatiemiddelen.

-

Het handhaven van het huidige persbeleid: regelmatig persberichten en opinies in de mainstreammedia krijgen (Knack.be, deredactie.be,...)

-

Minimale aandacht voor het merk ‘Vrede’ en profilering van de eigen organisatie.

-

Instrumenten ontwikkelen die het publiek systematischer in kaart brengt met het oog op
terugkoppeling.

4.2.3 Prioritaire uitdaging 3: Meer FINANCIELE MIDDELEN verzamelen

Vrede ziet zich geconfronteerd met een bijzonder grote financiële uitdaging in de volgende beleidsperiode.
Ondanks het zeer positieve en lovende advies van de adviescommissie die aanraadde om Vrede de decretaal
bepaalde maximumsubsidie te geven, zijn er -op de stijging van het basisbedrag met een bescheiden nieuwe
uitvoeringscoëfficiënt na- géén nieuwe middelen bijgekomen. Dit betekent in de praktijk dat de bestendiging
van de huidige werking zonder enige twijfel in het gedrang komt.
Willen we de huidige werking handhaven dan heeft de organisatie behoefte aan meer financiële middelen in
de eerste plaats om te voorkomen dat het personeelsbestand verder moet inkrimpen. De groei van de
basisenveloppe kan de evolutie van de loonbarema's en de anciënniteit immers al jaren niet meer bijbenen.
In de begroting van 2015 zagen we ons al genoodzaakt om de tewerkstelling van de educatieve medewerkers
terug te schroeven. Dit was een zeer pijnlijke beslissing voor de betrokken medewerkers, gezien ook in de
vorige beleidsperiode geen van hen een fulltime betaalde job had en ze zich heel sterk engageren voor de
organisatie en haar maatschappelijk doel.
Wat dit alles concreet betekent voor de organisatie wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 6 ‘Mensen en
middelen’ en wordt gestaafd met het vijfjarenplan voor 2016-2020. Het komt er in ieder geval op neer dat
Vrede nog meer dan tijdens de vorige beleidsperiode tijd zal moeten investeren in de zoektocht naar extra
financiële middelen.
HOE?
-

Fiscale giften optimaal uitwerken.

-

De mogelijkheid van legaten meer onder de aandacht van het publiek brengen.
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-

Zoeken naar manieren om te participeren aan subsidiedossiers op Europees niveau.

-

Meer eigen inkomsten genereren via de verkoop van producten (vredesvlaggen, campagne T-shirts,
…) en het geven betaalde vormingen/lezingen.

-

Extra aandacht voor projectsubsidies.

-

Het vergemakkelijken van de mogelijkheden om financieel te steunen via de nieuwe website en door
ons rechtstreeks publieksbereik te vergroten.

4.2.4 Prioritaire uitdaging 4: Dé REFERENTIEORGANISATIE blijven inzake onze hoofdthema’s

Vrede is expert inzake haar kernthema's en wordt daarvoor ook erkend door derde organisaties. Kennis en
expertise is een van de sterktes van de organisatie en vormt het noodzakelijke fundament waarop de rest
van de werking gebaseerd is. Kennis en expertise zijn onontbeerlijk om burgers te kunnen informeren,
sensibiliseren en te bewegen tot sociale actie, conform onze manier van beweging maken.
De grote kennis en expertise van het personeel draagt bovendien sterk bij aan de geloofwaardigheid van
onze beweging, waardoor we vaak uitgenodigd worden om vormingen en lezingen te geven, deel te nemen
aan debatten en parlementaire hoorzittingen, input te geven voor wetsvoorstellen (lobbywerk), enzovoort.
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). Er wordt ook soms beroep gedaan op de kennis van Vrede ter voorbereiding van
duidingsprogramma's.
De kennis en expertise van Vrede beperkt zich niet tot de inhoudelijke sfeer. Als bewegingmaker en
organisator van breed gedragen anti-oorlogsinitiatieven bouwde Vrede in de loop der jaren ook heel wat
ervaring en expertise op. Dat dit erkend wordt door derde organisaties maakt het gemakkelijker om samen te
werken. Dikwijls wordt van Vrede zelfs verwacht dat ze het initiatief neemt voor acties anticiperend op
militaire plannen of als reactie op een oorlog of andere actuele gebeurtenissen die de gemoederen beroeren
en binnen ons werkkader vallen. Vrede voelt zich uitstekend in een coördinerende rol in een breed
samenwerkingsverband. De wens tot samenwerking blijft niet alleen beperkt tot de socioculturele sector,
maar Vrede durft breder te gaan, bijvoorbeeld door samen te werken met grote cultuurhuizen in het Gentse,
Brusselse of Antwerpse zoals we tot nu toe deden in het kader van Vrede’s vlaggenschip het film- en
kunstenfestival Eye on Palestine. De kennis en expertise van Vrede beslaat inhoudelijke, organisatorische,
netwerking-, bewegingsmaker- en lobby-aspecten. Vrede wenst deze sterktes absoluut te bewaren. Ze zijn
essentieel voor al onze strategische doelstellingen.
HOE?
-

Aangepast VTO-beleid.

-

Investeren in inleefreizen en internationale samenwerking.

-

Verbeteren van de logistieke ondersteuning.

-

Gericht aankoopbeleid boeken en abonnementen op internationale tijdschriften.

-

Grote bereidheid om samen te werken.
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4.2.5 Prioritaire uitdaging 5: Blijven inspelen op de ACTUALITEIT

Vrede speelt zeer vlot in op actuele gebeurtenissen. Dit is een belangrijke rode draad binnen onze werking
waarvoor onze jaarplanning en de werking met meerjarenthema’s (en soms zelfs ons verlof) moet wijken. We
worden dikwijls gesolliciteerd om als vredesbeweging in zulke tijden onze verantwoordelijkheid te nemen en
te reageren door duiding te geven en/of protestacties te organiseren. Zoals we ook aangeven in de
omschrijving van de verschillende facetten van onze missie (zie hoofdstuk 1), beschouwen we het als een
belangrijke opdracht van Vrede om de verontwaardiging in de maatschappij om te buigen naar het maken
van beweging met het oog op politieke verandering, zoals we bijvoorbeeld deden met de bombardementen
op Gaza in de zomer van 2014 of in een verder verleden (2003) als trekker van de grote betogingen tegen de
invasie van Irak.
Uit onze politieke omgevingsanalyse (zie hoofdstuk 2) kunnen we afleiden dat we in een bijzonder tijdperk
leven wat betreft de internationale politiek, waarbij een aantal omgevingsfactoren samen optreden,
waaronder de snelle technologische veranderingen die de snelheid van communiceren en berichtgeving
enorm verhogen (o.a. sociale media), de opkomst van een multipolaire wereld, de toenemende gevolgen
van de klimaatsverandering en de instabiliteit in de MONA-regio die gepaard gaat met een grote
vluchtelingenstromen en militaire antwoorden van het Westen. Vrede tracht voortdurend op deze actuele
context in te spelen, een aanhoudende uitdaging die bemoeilijkt wordt door de beperkte middelen en het
streven naar een goede work-life-balance bij de personeelsleden. Om kort op de bal te kunnen spelen wat
actualiteit betreft, verdwijnt de op voorhand uitgestippelde werking (meerjarenthema's, lopende
campagnes) soms even op het achterplan op het moment dat er een crisis uitbreekt die onze onmiddellijke
aandacht vereist.
HOE?
-

Werkstrategie met een principe van communicerende vaten waarbij beweging maken rond actualiteit
soms ten koste kan gaan van de jaarplanning.

-

Aangepast VTO-beleid.

-

Regelmatig teamoverleg.

-

Persbeleid en samenhangend communicatieplan.
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4.3 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 bouwen we 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 ons vredesconcept en
prioritair rond twee centrale thema’s ‘Militarisering en Geopolitiek’ en 'de MONA-regio'.
Informatie en sensibilisering leiden tot attitudeverandering en stelt ons in staat om mensen in
beweging te brengen. Vrede doet dit door zowel eigen acties, activiteiten en campagnes te
ontwikkelen, als door het samenwerken met andere organisaties en hun achterban. 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.
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 prioritaire uitdagingen zullen doorheen de hele werking van Vrede de nodige aandacht krijgen.
Vrede wil de referentieorganisatie blijven 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 uitdaging, net zoals de verbreding van het publieksbereik. Door
investering in, en optimale afstemming van de verschillende pers- en communicatiekanalen zullen we
het publieksbereik van onze organisatie verder proberen vergroten. Een verdere optimalisering van
onze organisatiestructuur, in het bijzonder een diversificatie van onze inkomstenbronnen, zal
cruciaal zijn om de huidige werking te bestendigen.
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HOOFDSTUK 5: Strategische doelstellingen
In dit hoofdstuk worden de strategische doelstellingen (SD) beschreven, ze vormen de basis voor het
dagelijks werk en het beleid van Vrede voor de volgende vijf jaar. Ze bieden een richtinggevend
referentiekader aan de organisatie.

5.1 Continuïteit in het beleid
De missie en visie van Vrede blijven sterk overeind. De vertaling ervan brengt ons bij twee interdependente
betrachtingen: politieke beïnvloeding en draagvlakverbreding. 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 een koppeling van dossieropbouw, analyse en argumentatie enerzijds en 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, visitatiecommissie en adviescommissie. Onze omgevingsanalyse wijst uit dat
de centrale thema’s waarrond we werken, nl. Militarisering & Geopolitiek en de MONA-regio, sterk overeind
blijven en alleen maar urgenter worden op de internationale agenda.
Uit onze organisatiestrategie onthouden we dat de grote volatiliteit van de internationale politiek en de hoge
reactiesnelheid van de media, Vrede – wellicht nóg meer dan vroeger- nopen om in te spelen op de
actualiteit. Het inhaken op actuele gebeurtenissen kan er voor zorgen dat de geplande meerjarenwerking
rond onze vaste hoofdthema’s soms even op het achterplan verdwijnt. Deze thema's worden nooit gewoon
gedumpt. De werking er rond 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.

5.2 Formulering van de strategische doelstellingen
We hernemen in grote lijnen de strategische doelstellingen uit het vorige beleidsplan (2010-2015) omdat de
werkwijze en de context waarbinnen we opereren niet radicaal wijzigde de voorbije vijf jaar. Er wordt voor
geopteerd om de strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2016-2020 wel scherper en specifieker
te formuleren. Twee algemene doelstellingen uit het beleidsplan 2010-2015 worden samengevoegd.
'Informeren' en 'sensibiliseren' werden in de vorige beleidsperiode nog als aparte strategische doelstellingen
geformuleerd. Nu worden ze versmolten tot één strategische doelstelling. Er wordt ook één extra
strategische doelstelling toegevoegd i.v.m. de organisatiecapaciteit. 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 en sensibiliseert het ruime publiek.
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 rechtstreekse en onrechtstreekse wijze.
SD5: Vrede investeert in het behoud en de uitbreiding van de organisatiecapaciteit.
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De nieuwe strategische doelstellingen kunnen als volgt worden geplaatst in onze manier van 'beweging
maken'. Van communicatie en informatie gaan we naar sensibilisering en educatie, wat kan leiden tot een
gewijzigde kijk en attitude ten opzichte van bepaalde internationale gebeurtenissen, ontwikkelingen en
beleid (SD1). 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. Dit doen we
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 de betrachting verandering te bewerkstelligen op het vlak van 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 de organisatiecapaciteit (SD5).

5.3 Uitwerking van de strategische doelstellingen
Conform de decretale vereisten worden de strategische doelstellingen (SD) verder uitgewerkt in dit
beleidsplan. De operationele doelstellingen en indicatoren moeten, samen met een concreet jaarplan, in
detail uitgewerkt worden in het eerste voortgangsrapport van 2015-2016, maar we geven hier toch al een
(indicatieve) opsomming van de operationele doelstellingen (OD) omdat ze de strategische doelstellingen
helpen concretiseren voor de lezer.
De prioritaire uitdagingen voor de organisatie (Hoe kunnen we de eerste kring rond vrede versterken, het
rechtstreeks publieksbereik vergroten, financieel diversifiëren, een referentieorganisatie blijven met
betrekking tot onze thema's en blijven inspelen op de actualiteit?) gebruiken we zoals eerder aangegeven als
speerpunten bij het operationaliseren van de strategische doelstellingen.
5.3.1 Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie en sensibiliseert het publiek (SD1)

Vrede vzw gaat ervan uit dat gedegen informatie en het plaatsen van gebeurtenissen in hun historisch en
maatschappelijk kader, dé basisvoorwaarden zijn om te zoeken naar dieperliggende oorzaken van conflicten.
Op basis van informatie en analyse verwerft de burger inzichten die een onontbeerlijke conditie vormen voor
een actieve deelname aan de democratie.
De teamleden van Vrede verwerven en behouden kennis en expertise rond onze twee hoofdthema’s ‘de
MONA-regio’ en ‘Militarisering en Geopolitiek’. Dit wordt o.a. gegarandeerd door een specifiek
aankoopbeleid (boeken, internationale tijdschriften) en een VTO-beleid waarbij het personeel regelmatig kan
deelnemen aan seminaries, studiereizen of zelfs inleefreizen.
Vrede vertaalt de verworven kennis op een toegankelijke manier en verspreidt ze naar het brede publiek via
de eigen informatiekanalen (website, tijdschrift, Vredestelex en sociale media), via de alternatieve pers (De
Wereld Morgen, Uitpers, …) en via de reguliere pers. Het is voor Vrede belangrijk om regelmatig naar buiten
te komen met duidelijke opinies of standpunten die bijdragen tot de maatschappelijke discussie en het beleid
interpelleren. Een goed doordacht pers- en communicatiebeleid zijn essentieel bij het bereiken van een zo
ruim mogelijk publiek. Vrede speelt in op de actuele gebeurtenissen en de snelle technologische evoluties in
de (digitale) communicatie.
Naast het aanbieden van inzichten en informatie gericht op de sensibilisering van het brede publiek gaat
Vrede ook doelgericht aan de slag om kleinere en specifiekere groepen mensen (de georganiseerde burgers,
zie onze missie) te sensibiliseren. Het omzetten van de kennis en de expertise in een toegankelijk vormend
en educatief aanbod wordt gedifferentieerd naar de verschillende publieksgroepen die we willen bereiken.
Dat kan gebeuren via inleefreizen, lezingen, debatten, filmvoorstellingen, enzovoort. Vrede maakt ook graag
gebruik van een culturele invalshoek.
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Operationele doelstellingen (hoe kunnen we de strategische doelstelling bereiken?)
OD1: Informatieaanbod stroomlijnen binnen een doordachte communicatiestrategie.
OD2: Doordacht persbeleid.
OD3: Organiseren van vormende en educatieve activiteiten.
OD4: Personeel van Vrede verwerft en behoudt expertise.
5.3.2 Vrede ontwikkelt op eigen kracht acties, activiteiten en campagnes (SD2)

Vrede organiseert activiteiten en acties in het kader van de meerjarenthema’s. Dikwijls liggen deze acties
ingebed binnen een eigen campagne, maar soms zijn het ad-hoc prikacties die inspelen op actuele
gebeurtenissen. Vrede maakt gebruik van een mix van zowel klassieke actiemethoden (betogingen, wakes,
petities, ...) als creatieve en vernieuwende actiemodellen (fietstocht rond de kernwapenbasis van Kleine
Brogel, ludieke boycotacties, ...) en mikt daarbij op verschillende doelgroepen gaande van individuele
consumenten, studenten, cultuurliefhebbers tot het brede publiek.
Acties kunnen het publiek aanzetten tot een minimale vorm van 'beweging maken' zoals bij het
ondertekenen van een petitie (brief aan een minister in het kader van een actie rond kernwapens), of kunnen
sensibilisering tot doel hebben, bijvoorbeeld de gesprekken met consumenten in het kader van de
boycotacties aan grootwarenhuizen. Acties en campagnes kunnen echter ook tot doel hebben om het
draagvlak voor onze analyses zichtbaar te maken voor het beleid. Meestal zijn deze acties grootschaliger en
passen ze eerder binnen een breder samenwerkingsverband om de slagkracht te vergroten (zie ook SD3).
In de eerste plaats willen we acties en activiteiten opzetten met de kring van mensen rond vrede, de
vrijwilligers. De activisten-vrijwilligers worden betrokken bij de keuze en de vorm van de acties en moeten de
acties ook zelf kunnen dragen. Ze worden ondersteund door een doordacht vrijwilligersbeleid.
Vrede spendeert de nodige aandacht aan de aantrekkelijkheid en de creativiteit van de actievormen. Dit is
voor velerlei redenen belangrijk, maar in het bijzonder omdat acties dikwijls tot doel hebben om mediaaandacht te wekken voor moeilijke of abstracte thema’s (bvb. wereldrecord grootste vredesvlag om de grote
militaire uitgaven aan te kaarten).
Onze beweging heeft ook aandacht voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van onze voorstellen tot
actie. Actievoeren mag geen aanleiding geven tot terughoudendheid bij de eventuele participanten. Zo
worden bij de jaarlijkse herdenkingsactiviteiten rond de kernbombardementen op Hiroshima en Nagasaki
steevast ook kinderen en ouderen uitgenodigd om drijvende kaarsjes op het water te plaatsen.
Vrede gaat campagnematig te werk. Uit de omgevingsanalyse die permanent gemaakt wordt, distilleren het
team en de Algemene Vergadering van Vrede meerjarenthema's, waarrond campagnes en acties opgezet
worden, zowel op eigen kracht als in samenwerkingsverband.
Operationele doelstellingen
OD1: Vrede organiseert eigen acties op basis van meerjarenthema’s en gaat campagnematig te werk.
OD2: Vrede organiseert prikacties om in te spelen op de actualiteit.
OD3: Vrede organiseert laagdrempelige acties met het oog op een brede participatie.
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OD4: Vrede investeert in de versterking van de vrijwilligerswerking.
5.3.3 Vrede vergroot haar slagkracht door lokale, nationale en internationale samenwerking (SD3)

Vrede is een kleine organisatie die dikwijls opteert voor samenwerking om de eigen slagkracht te vergroten
door andere organisaties mee te laten bewegen. Vrede legt hierbij een grote flexibiliteit aan de dag. De
samenwerkingen kunnen verschillen naar gelang de aard van het thema en de organisatie of het netwerk
waarmee in zee gegaan wordt. Deze strategische doelstelling kan ook bereikt worden door een (belangrijke)
stem te verwerven in een aantal bestaande netwerken (11.11.11, Belmundo, …) en door brede ad hoc
coalities op de been te brengen rond het actuele wereldgebeuren (bijvoorbeeld de betogingen tegen de
Israëlische bombardementen op Gaza in 2014).
Op nationaal vlak initieert en participeert Vrede zowel in structurele als in ad hoc samenwerkingen rond onze
hoofdthema’s (specifieke samenwerkingen). Wij beschouwen samenwerken doorgaans als een participatief
proces. We vertrekken niet van een afgewerkte uitnodiging of een opgelegd actiemodel, maar de
uiteindelijke sociale actie is het resultaat van gezamenlijke discussies en besluiten. Deze manier van werken
vergt een grote investering in overleg en de zoektocht naar een werkbaar compromis, maar Vrede vindt het
essentieel dat alle 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, ...) blijft 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. Bijvoorbeeld binnen de gezamenlijke campagne van de Belgische vredesbewegingen tegen de
aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen is er plaats voor eigen accenten en acties.
Vrede neemt ook actief deel aan een aantal internationale samenwerkingsverbanden rond een aantal
centrale thema's zoals de NAVO en kernwapens, bij uitstek onderwerpen waar in internationaal verband
actie rond gevoerd kan worden. Vrede is een actief lid van het No-to-Nato netwerk dat een heel aantal
vredesorganisaties omvat afkomstig uit tal van 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.
OD2: Vrede investeert in brede netwerking.
OD3: Vrede participeert actief aan internationale samenwerking.
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5.3.4 Vrede werkt beleidsbeïnvloedend op rechtstreekse en onrechtstreekse wijze (SD4)

Onrechtstreekse beleidsbeïnvloeding is een gevolg of het resultaat van de vorige doelstellingen. Ons pers- en
communicatiebeleid en onze acties en campagnes beïnvloeden op indirecte wijze het beleid. Het 'beleid'
wordt door Vrede niet eng d.w.z uitsluitend partijpolitiek gedefinieerd. Beleidsmakers vindt men volgens
Vrede in grote en kleine middenveldorganisaties (vakbonden, andere NGO's, …), in politieke kringen (partijen,
regeringen op alle bestuurlijke niveau's, individuele politici, …), in bedrijven, enzovoort. Vrede stuurt
standpunten door naar beleidsmedewerkers van al deze instellingen. Via ons persbeleid komen onze
standpunten, voorstellen of eisen in de reguliere pers die ook door beleidsmakers en hun medewerkers
gevolgd worden. Nieuwe sociale media lijken dit proces in de hand te werken. Indirecte beïnvloeding
betekent dat de relatie niet onmiddellijk zichtbaar is - en als kleine organisatie beschikken we sowieso niet
over het vermogen om grote in het oog springende publiekscampagnes te voeren - maar Vrede helpt zonder
enige twijfel mee het maatschappelijk debat vorm te geven rond onze centrale thema’s. In politieke
laagconjunctuur lijkt de onrechtstreekse invloed van de werking van Vrede onbeduidend of zelfs
onbestaande, maar tijdens politieke hoogconjunctuur of actuele crisissen gekoppeld aan onze thema’s, kan
deze continue onrechtstreekse beleidsbeïnvloeding renderen.
Bijvoorbeeld onze consequente aandacht voor kernwapens heeft zonder twijfel een onrechtstreekse invloed
op het beleid en verklaart ook de ambigue houding van Belgische politieke partijen in dit dossier. Volgens de
meest recente studie in opdracht van het Vlaamse Vredesinstituut en volgens een enquête uitgevoerd in
2014 in het kader van de verkiezingen tweederde van de Belgische bevolking gewonnen voor de verwijdering
van de kernwapens uit België. Omdat er dus een groot draagvlak bestaat voor dit standpunt is er geen enkele
Belgische partij die niet pleit voor een kernwapenvrije wereld. Recente name-and-shame acties waar vrede
een centrale rol in speelde brachten aan het licht dat Belgische financiële instellingen echter aanzienlijk
investeren in kernwapens. De Belgische minister van Financiën werd hieromtrent geïnterpelleerd en er wordt
nu gewerkt aan een wetsvoorstel dat deze praktijk moet reguleren. Een van de geviseerde financiële
instellingen is zelf actief begonnen met desinvesteren. Een andere financiële instelling stelt in zijn
duurzaamheidsrapport dat het kernwapens zal toevoegen aan haar lijst van controversiële wapens.
Vrede werkt ook op rechtstreekse wijze beleidsbeïnvloedend. De organisatie onderhoudt directe contacten
met beleidsmakers van verschillende politieke gezindte en zal hier verder in blijven investeren. Vrede wordt
rond sommige thema's erkend als expert en dat resulteert in uitnodigingen voor hoorzittingen en
conferenties met politici.
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 schok van nieuwe en
alternatieve analyses nieuwe krachtsverhoudingen groeien, waardoor beleidsmensen naar een nieuwe
synthese zoeken. Vrede nodigt dan ook regelmatig politici uit om deel te nemen aan activiteiten,
debatavonden en conferenties van de vredesbeweging en zal dit blijven doen.
Vrede doet aan rechtstreeks lobbywerk op eigen kracht, maar ook dikwijls in samenwerkingsverband met
gelijkgestemden. Inzake kernwapens doen we dat bijvoorbeeld met de Belgische coalitie tegen kernwapens,
inzake Palestina doen we dat met de Midden-Oosten werkgroep van 11.11.11, enzovoort.
Operationele doelstellingen:
OD1: Onderhouden van directe politieke contacten op verschillende beleidsniveaus.
OD2: Gesprekken met beleidsmakers in de politiek, bedrijven of middenveldorganisaties.
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OD3: Deelname aan hoorzittingen en overlegstructuren.
OD4: Deelname van politici aan activiteiten van de vredesbeweging.
OD5: Persberichten en specifieke politieke nota’s naar beleidsmakers.

5.2.5 Vrede investeert in het behoud en de uitbreiding van de organisatiecapaciteit (SD5)

Om de werking van onze organisatie te bestendigen is het noodzakelijk om verder in te zetten op het
efficiënter maken van onze organisatiecapaciteit. De financiële diversificatie vormt daarbij een belangrijke
prioritaire uitdaging. Zoals meer in detail uitgelegd wordt in hoofdstuk 6 'Mensen en Middelen' staat onze
organisatie immers voor grote financiële uitdagingen.
Vrede investeerde de vorige beleidsperiode in de 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. We worden tegenwoordig geadviseerd door een professionele boekhouder en
Vrede heeft een erkenning voor het uitschrijven van fiscale attesten op zak (goedkeuring tot en met 2015).
Vrede zal deze verworvenheden consolideren en verder doorgaan op dit élan.
Er komt een verzekeringstechnische update en meer aandacht voor veiligheid en preventie op het werk. Voor
de vrijwillige medewerkers wordt, ook in het kader van de versterking van de eerste kring rond Vrede, een
doordacht vrijwilligersbeleid uitgebouwd. Dit vrijwilligersbeleid moet ook resulteren in de doorstroming van
vrijwilligers naar de bestuursorganen met het oog op continue vernieuwing. De huidige bestuursleden zullen
in de nabije toekomst informatie delen via digitale informatieopslagdiensten (cloud) en niet langer via een
beheersectie op de website. Een nieuwe professionele website komt begin 2016 online.
De algemene kwaliteit van onze werking (o.a. acties & activiteiten) en onze producten (o.a. website,
tijdschrift, Vredestelex) zal regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd worden aan de hand van een vernieuwd
instrument voor integrale kwaliteitszorg (IKZ), met bijzondere aandacht voor de prioritaire uitdagingen én de
work-life-balance van de werknemers.
Operationele doelstellingen:
OD1: Vrede diversifieert haar inkomsten en gebruikt de website om financiële middelen te
verzamelen.
OD2: Vrede voert een professioneel personeelsbeleid met inbegrip van een doordacht VTO-beleid.
OD3: Vrede werkt een goed vrijwilligersbeleid uit.
OD4: Vrede werkt aan vernieuwing van de bestuursorganen.
OD5: Vrede zorgt voor een goede evaluatie van de werking en schenkt aandacht aan de IKZ.
OD6: Het personeel wordt logistiek goed ondersteund.
OD7: Vrede doet aan regelmatige planning en teamoverleg.
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Hoofdstuk 6: Mensen en middelen
Dit hoofdstuk beschrijft hoe we ons ‘beweging zijn’ willen realiseren. We gaan na met welke personele
middelen we kunnen werken, we zetten bakens uit voor de werking met vrijwilligers en hun verhouding tot
het betaalde personeel, en zetten daar het volledige kostenplaatje tegenover voor de komende
beleidsperiode.
Personeel: hoeveel personeelsleden kunnen we inzetten om het beleidsplan uit te voeren?
Vrijwilligers: wat is hun bijdrage in de bewegingsactiviteiten?
Financiën: hoe kunnen we bestaande werking bestendigen?

6.1 Personeel
De uitwerking van dit beleidsplan is maar mogelijk indien onze beweging over voldoende professionele
krachten kan beschikken om alle deeltaken uit dit vijfjarenprogramma te realiseren.
De afgelopen beleidsperiode, draaide Vrede vzw met een ploeg van 3,57 voltijdse eenheden verdeeld over 5
mensen, in 2015 zakte dit naar 3,51 VTE, bestaande uit:
2,5 voltijdse educatieve eenheden verspreid over 3 personen: Pieter Teirlinck 0,75 VTE, Ludo De
Brabander en Soetkin Van Muylem elk 0,8 VTE (in 2015 beiden teruggebracht van 0,8 naar 0,77 VTE
als besparingsmaatregel).
Een halftijdse administratieve bediende: Julie Ngandu.
Een promotie en vrijwilligersverantwoordelijke: Lieve Van Dijck. Zij wordt tewerkgesteld via de
Sociale Maribel middelen (0,72 VTE)
Het bezoldigde team zorgt voor het goed functioneren van de vzw. Het verricht heel wat studiewerk,
realiseert het uitgavenbeleid, zet educatieve activiteiten, acties en campagnes op, en realiseert het directe
beïnvloedingswerk naar de politieke wereld en de overheid toe. Een aantal vrijwilligers vervult praktische
taken in de administratie, de documentatie, de logistieke ondersteuning en voor het tijdschrift.
Vrede beschikt over een zeer geëngageerde personeelsploeg die trouw is aan de organisatie, waardoor de
expertise en kennis niet verloren gaat en telkens opnieuw moet worden opgebouwd. Voor de werking van de
organisatie is dat een zeer goede zaak, maar dit laat zich helaas financieel voelen in de anciënniteitskosten en
het volgen van de barema’s voor de lonen.
Het nieuwe beleidsplan voorziet in 3,51 voltijdse eenheden verspreid over dezelfde 5 personen voor de
eerste twee jaren (2016 en 2017). Dit kan enkel gerealiseerd worden mits de inzet van de totaliteit van de
huidige werkingssubsidies: de subsidie-enveloppe, de herverdeling van de (ex-)DAC-middelen, Sociale
Maribel en VIA-middelen. De basis subsidie-enveloppe voorzien voor de nieuwe beleidsperiode is vanaf 2018
echter niet meer toereikend om de huidige werking volledig te bestendingen. Vanaf 2018 zal het
personeelsbestand zonder bijkomende middelen verder moeten inkrimpen tot 3,47 VTE. Een dalende trend
die reeds ingezet werd bij aanvang van 2015.
Organisatorisch werkt Vrede met een coördinator (Pieter Teirlinck) in plaats van een directeur. Vrede vzw
meent dat het voor een ploeg van deze beperkte omvang, bestaand uit gekwalificeerd personeel, veel
zinniger en efficiënter is om in een collegiale, horizontale structuur te functioneren in plaats van een
hiërarchische.
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Diversiteit: Qua gender bestaat het huidige team uit 3 vrouwen en 2 mannen. Een van de vrouwen is een
Waalse met Congolese roots. Wat leeftijd betreft valt het team uiteen in 3 dertigers, 1 twintiger en 1 vijftiger.
Personeelsbeleid: Bij de aanwerving van personeel volgt Vrede de regel van positieve discriminatie qua
gender en interculturaliteit.
Jaarlijks begeleidt Vrede twee onbezoldigde stagiaires van de sociale Hogescholen in Gent als een verplicht
onderdeel van hun opleiding. Normaal gezien hebben we elk jaar een tweedejaarstudent (kijkstage) en een
derdejaarsstudent. De derdejaarsstudenten krijgen een eigen projectje toegewezen binnen onze werking, die
ze op die manier mee ondersteunen. De tijd die de betaalde personeelsleden in de begeleiding van de
stagiaires steken valt echter niet te onderschatten. Of de stagiaires effectief meedraaien als een versterking
van het team hangt vaak af van hun capaciteiten.
6.1.1 Organigram team

Woordvoerder & beleids- en educatieve medewerker 0,77 VTE (0,75 VTE vanaf 2018)

Externe communicatie: 15%

Beleids- en educatief medewerker hoofdthema 1: Midden-Oosten en Hoofdthema 2:
militarisering & geopolitiek: 35%

Redactie tijdschrift: 10%

Netwerking: 17%
Redactiemedewerker & beleidsmedewerker: 0,77 VTE (0,75 VTE vanaf 2018)

Beleidswerk (dossiers): 10%

Tijdschrift: 37%

Vredetelex (+ vormgeving): 5%

Webredactie: 20%

Promomateriaal: 5%
Organisatiebeheer & beleids- en educatieve medewerker 0,75 VTE

Beheer en coördinatie interne organisatie & personeel: 15%

Beleids- en educatief medewerker hoofdthema 2: militarisering & geopolitiek: 40%

Redactie tijdschrift 10%

Netwerking 10%
Administratieve medewerker 0,50 VTE

Financiën: 20%

Abonneebestand opvolgen: 15%

Stockbeheer: 5%

Logistieke ondersteuning: 5%

Opvolgen personeelsadministratie en secretariaat: 5%
Medewerker promotie en vrijwilligers: 0,72 VTE

Vrijwilligersbeleid: communicatie & activering vrijwilligers & vorming: 30%

Logistieke ondersteuning/organisatie van acties, campagnes: 10%

Promotie tijdschrift, website, Vredetelex en producten + standen: 10%
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Opvolgen nieuwe sociale media (Twitter en Facebook): 12%
Digitale abonnees en digitale nieuwsbrief: 5%
Digitale promotie: 5%

6.1.2 Aandachtspunten voor deze beleidsperiode

In de taakverdeling is er aandacht voor groepswerk, d.w.z. dat inhoudelijke dossiers niet door één persoon
van het secretariaat worden gedragen, maar steeds door meerdere, waarbij een van hen wel de 'lead'
uitoefent.
Er werden in de voorgaande beleidsperiode functiebeschrijvingen uitgeschreven per personeelsfunctie die
als basis dienen voor periodieke functioneringsgesprekken met de Raad van Bestuur.
Vrede zal een duidelijk VTO-beleid uitwerken met zowel technische als (vredes)politieke opleidingen. Deze
zullen opgenomen worden in de functiebeschrijvingen en zullen ter sprake komen tijdens de
functioneringsgesprekken.
Op de website werd een afgeschermd gedeelte met login voor teamleden en leden van de Raad van Bestuur
toegevoegd. Dit gedeelte bevat o.a. teamverslagen, RvB-verslagen, AV-verslagen e.d. Hierdoor wordt op een
eenvoudige manier kennis gedeeld waardoor inzage in dossiers van collega’s mogelijk wordt. Dit
vergemakkelijkt het overnemen van taken, inzage in de agenda van de collega’s en het geeft de leden van de
Raad van Bestuur een zicht op de activiteiten van de teamleden. Tijdens de nieuwe beleidsperiode wordt er
overgeschakeld naar gedeelde documenten via andere online opslagdiensten (cloud).
We zullen het systeem voor interne kwaliteitszorg (Ikz) verder verfijnen, met bijzondere aandacht voor de
prioritaire uitdagingen.

6.2 Vrijwilligers
De kernopdrachten van Vrede worden uitgevoerd door het kleine team bezoldigde medewerkers.
Vrijwilligers zijn essentieel bij de ondersteuning van deze en andere taken. Tot nu toe zijn er sinds jaar en
dag tal van vrijwilligers actief in de beweging. Vrede werkt met een vrijwilligersbeleid, maar het moet meer
omvattend zijn. We moeten duidelijker bepalen wat we verwachten van vrijwilligers, hoe we ze aantrekken,
wat we hen kunnen bieden, hoe we hun werking best omkaderen en met welke inzet aan middelen en
personeel. De eerste kring rond onze organisatie versterken vormt een prioritaire uitdaging voor de komende
beleidsperiode.
6.2.1 Bestaande situatie

A. De vrijwilligers en hun taken
Vrijwilligers binnen Vrede vzw dragen op verschillende manieren bij tot de werking van de organisatie.
-

Administratief: o.a. verzenden tijdschriften en onderhouden website.

-

Inhoudelijk: o.a. deelname aan bestuursorganen, vertalen en redigeren van artikels, participatie aan
vredesraden en uitwerken specifieke acties.

-

Organisatorische ondersteuning: o.a. infostands, flyer-acties, verspreiden van promotiemateriaal,
prikacties, campagnemateriaal in elkaar knutselen en filmpjes maken.
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Onze vrijwilligers werken zowel ad-hoc (sponsorlopers Vredesloop, hulp bij éénmalige evenementen…) als
structureel (Gents ActiePlatform Palestina, AV, RvB, vaste nalezers voor het tijdschrift, …) binnen de
organisatie.
Vrede vzw kon jarenlang op een trouwe groep vrijwilligers rekenen die jarenlang wekelijks op post stonden
om de organisatie te ondersteunen. Deze groep van echte ‘militanten’ is stelselmatig aan het verdwijnen
(wegens ouderdom) en ondertussen sterk uitgedund. Nieuwe -ook jonge- vrijwilligers worden wel gevonden,
maar lijken veel minder geneigd tot een langdurig engagement. Sommige mensen draaien een tijdje mee en
verdwijnen wanneer er andere zaken in hun leven verschijnen die op dat moment belangrijker zijn voor hen
(kinderen, een veeleisende job, …). Als organisatie is het een uitdaging om op dit volatielere engagement in
te spelen.
B. Huidige vrijwilligerswerking
Vrede publiceerde in 2015 een up-to-date versie van de wettelijk verplichte organisatienota online. Op deze
manier trachten we onder andere meer duidelijkheid te scheppen rond vrijwilligersvergoedingen en verzekeringen.
Vrijwilligers worden permanent gerekruteerd: via een aparte oproep op de website, via vacatures (o.a. via de
Koepel van de Noord-Zuidbeweging), door zoekertjes te verspreiden op hogescholen en oproepen te
lanceren in onze publicaties.
De vrijwilligersverantwoordelijke verstuurt om de 2 tot 4 weken een mail met de komende activiteiten.
Vrijwilligers engageren zich spontaan om taken op te nemen.
6.2.2 Waar willen we naartoe?

A. Degelijk vrijwilligersbeleid op papier
Vrede vzw stelt vast dat het hedendaagse (“shoppend”) engagement van vrijwilligers een andere aanpak
vraagt. In eerste instantie gebeurt dit door bij aanvang van de nieuwe beleidsperiode uitgebreid stil te staan
bij de huidige (vrijwilligers)werking. De vrijwilligersverantwoordelijke volgt in het najaar van 2015 een
meerdaagse cursus vrijwilligersmanagement als opstap naar een formeel uitgeschreven vrijwilligersbeleid.
Dit vrijwilligersbeleid moet duidelijkheid scheppen in de verwachtingen ten aanzien van vrijwilligers en legt
de mogelijke taken vast. Daarnaast moet het een duidelijk kader bieden voor rekrutering, onthaal,
begeleiding en evaluatie van vrijwilligers. Om er zeker van te zijn dat de visie ten aanzien van vrijwilligers
wordt gedragen door de hele organisatie, wordt er geregeld teruggekoppeld naar het personeel tijdens het
opstellen ervan. Een doordacht vrijwilligersbeleid zal meer continuïteit bieden aan de vrijwilligerswerking en
zal worden vastgelegd in een werkdocument dat regelmatig bijgeschaafd wordt.
B. Degelijk vrijwilligersbeleid in de praktijk
Vrede vzw wil erover waken dat dit formele beleid ook in de praktijk omgezet wordt. We kiezen voor een
dubbele aanpak: enerzijds willen we een duidelijk formeel kader ontwikkelen, anderzijds kiezen we voor een
persoonlijke aanpak ten opzichte van de vrijwilligers via de vrijwilligersverantwoordelijke.
-

Door een duidelijk kader te ontwikkelen, willen we vrijwilligers van meet af aan meer duidelijkheid
geven. Op deze manier zijn de verantwoordelijkheden en het engagement helder voor zowel de
vrijwilliger als de organisatie, wat de tevredenheid aan beide kanten moet bevorderen.

-

Daarnaast kiezen we ook voor een persoonlijke aanpak via de vrijwilligersverantwoordelijke. Deze
personeelskracht houdt als het ware de vinger aan de pols bij de vrijwilligersploeg. Er wordt
stilgestaan bij de motivatie van vrijwilliger, eventuele bezorgdheden en groeinoden. We kiezen voor
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deze persoonlijke aanpak omdat sociaal contact een grote drijfveer vormt voor vrijwilligers. Het
opvolgen en ondersteunen gebeurt o.a. door middel van:
(Informele) persoonlijke evaluaties na hulp bij activiteiten en positieve bevestiging.
Tijd en ruimte maken voor ontspanning (Vredescafé, informele nabesprekingen).
Praktische zaken: meer aandacht voor terugbetaling verplaatsingskosten, voorzien van
voedsel en drinken, …
Meer inspelen op de capaciteiten en interesses van vrijwilligers: o.a. ruimte laten voor eigen
invulling van acties en vorming rond creatief actievoeren.
6.2.3 Middelen

Vrede streeft er voor de nieuwe beleidsperiode naar om ruimte te scheppen in het takenpakket van de
Sociale Maribelmedewerkster om het vrijwilligersbeleid verder vorm te geven. Dat is geen eenvoudige
opdracht gezien de budgettaire beperkingen, maar een professionele en efficiëntere nieuwe website zou
toch een beetje tijdswinst moeten creëren. Een beter gestroomlijnde vrijwilligerswerking zou op termijn ook
de werklast van de vrijwilligersverantwoordelijke zelf moeten verminderen. Vrijwilligers zouden namelijk zelf
een aantal taken op zich kunnen nemen, zoals bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor infostands. De
stagiaires die Vrede jaarlijks begeleidt kunnen een stukje van de vrijwilligerswerking op zich nemen als deel
van hun stageopdracht. Er wordt ook nagedacht over de integratie van vrijwilligersstages in onze werking.
Meer en meer gaan pas afgestudeerden een dikwijls onbezoldigde werkstage doen in het werkveld om hun
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

6.3 Financieel meerjarenplan
6.3.1 Inkomsten

De inkomsten van Vrede vzw worden voornamelijk gehaald uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap op
basis van de goedkeuring van het beleidsplan. In 2014 was de som van alle structurele subsidies
(enveloppesubsidie, herverdeling ex-DAC, VIA-middelen en Sociale Maribel) goed voor 82,6% van de totale
inkomsten (met een totale tewerkstelling van 3,57 VTE). Voor de beleidsperiode 2016-2015 wordt de som
van alle structurele subsidies bij aanvang op 83,6% van de totale inkomsten begroot (met een totale
tewerkstelling van 3,51 VTE).
Inkomsten rond specifieke initiatieven of projecten worden ook gegenereerd via projectsubsidies
aangevraagd bij andere groepen of koepels uit het middenveld (11.11.11), bij de Stad Gent of bij de provincie
Oost-Vlaanderen.
De kosten van betogingen of andere gemeenschappelijke grotere initiatieven worden mee gedragen door
bijdrages van de partners of participerende groepen.
Verdere inkomsten komen uit giften (sinds kort gestimuleerd door de erkenning om fiscale attesten uit te
schrijven), eigen fondsenwervende activiteiten (vredesloop, benefiet, crowdfunding) en de verkoop van aan
de werking gerelateerde producten (vredesvlaggen, campagne T-shirts).
Het abonnementsgeld voor het driemaandelijks tijdschrift dekt de druk- en verzendingskosten.
De diversificatie en het vinden van nieuwe inkomsten vormen de komende vijf jaar een prioritaire uitdaging
voor de organisatie. Het wordt een hele karwei om de toenemende stijging van de uitgaven bij te benen,
alleen al om de huidige werking te kunnen bestendigen.
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De voor de nieuwe beleidsperiode toegekende enveloppe heeft helaas geen rekening gehouden met het
advies van de adviescommissie. De basis-enveloppe blijft voor Vrede vzw ongewijzigd en wordt vermeerderd
met een uitvoeringscoëfficiënt van 7%, onvoldoende om de huidige werking te bestendigen. De
Adviescommissie adviseerde op basis van het financiële behoefteplan dat Vrede vzw indiende in 2015
nochtans de decretaal bepaalde maximale subsidie- enveloppe.
6.3.2 Uitgaven

De voorbije beleidsperiode hebben we heel sterk met de vinger op de knip geleefd en de uitgaven van de
organisatie heel voorzichtig begroot. De werkingsmiddelen (werkingskosten, overhead- en
communicatiekosten) zijn op dit ogenblik al tot een absoluut minimum herleid. Het personeel vormt het
belangrijkste werkingsmiddel van de organisatie en we kunnen daar slechts moeilijk op bezuinigen zonder
aan de kern van onze werking te raken. De totale uitgaven van de organisatie stijgen stelselmatig,
voornamelijk door de stijging van de loonkosten.
Vrede trof een aantal besparingsmaatregelen om de werkingsmiddelen verder te beperken.
-De verhuis van Vrede naar een nieuw kantoor zal ons vanaf 2015 wellicht 2500 euro uitsparen op jaarbasis.
-Het terugbrengen van de periodiciteit van het tijdschrift (van zes naar vier nummers per jaar) bij een
gelijkblijvende prijs voor het abonnement en een gelijkblijvend abonneebestand zal ons 3500 euro besparen
vanaf 2016.
De totale personeelskost (lonen, werkgeversbijdragen, verzekering en woon-werkverkeer) bedraagt bij
aanvang van de nieuwe beleidsperiode ongeveer 80% van de totale uitgaven. Dit percentage blijft toenemen
naar het einde van de beleidsperiode (83%) ook al wordt er verder geknipt in het totale aantal VTE’s (zoals
uitgelegd in hoofdstuk 5.1 Personeel).
Hieronder volgt een gedetailleerde weergave van de inkomsten en uitgaven.
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6.3.3 Gedetailleerde inkomsten
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6.3.2 Gedetailleerde uitgaven
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Hoofdstuk 7: verhouding van de
toekomstige werking t.o.v. de
beoordelingselementen
7.1 Inleiding
In dit beleidsplan wordt rekening gehouden met de opdrachten die het decreet voor de sociaal-culturele
bewegingen formuleert.
Als we de definitie van 'een beweging' bekijken, dan zien we dat Vrede vzw beantwoordt aan de
verschillende facetten die erin voorkomen. We werken over gans Vlaanderen en in het Brussels Gewest en
onze activiteiten richten zich op educatie, sensibilisering en activering om maatschappelijke verandering te
bewerkstelligen. We richten ons daarbij naar een breed publiek met onze verschillende niveaus van
samenwerking en netwerking en met ons persbeleid.
De sociaal-culturele methodiek is de methodiek die bij uitstek bij Vrede past: kennisverwerving die naar
inzicht en maatschappelijke activering leidt opdat de burger beter zou participeren aan de opbouw van een
democratische, duurzame samenleving. We willen burgers (en georganiseerde burgers) rechtstreeks helpen
met het afleggen van een parcours naar concrete doelen, maar we hechten ook zeer veel belang aan de
onrechtstreekse manier van werken, via brede netwerking, om maatschappelijke verandering te kunnen
realiseren.

7.2 Overzicht van de beoordelingselementen
1. De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema of het cluster; de wijze
waarop die expertise verder wordt ontwikkeld en de wijze waarop de knowhow wordt ontsloten.
2. De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit.
3. De wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt benaderd, inclusief de
inspanning om andere publieksgroepen aan te trekken.
4. De creativiteit, diversiteit en originaliteit van de gehanteerde methoden, evenals de effectiviteit ervan.
5. De communicatie met het publiek en de aandacht voor de media.
6. De aard en omvang van de educatieve activiteiten en de werkmaterialen.
7. De acties en campagnes.
8. De netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties.
9. Het engagement van vrijwilligers en bestuurders.
10.De zorg voor professionaliteit en professionalisering.
11. De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van integrale kwaliteitszorg.
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7.3 Verhouding t.o.v. de beoordelingselementen
Voor elk van de decreetopdrachten geven we eerst een beschrijving van de huidige situatie en vervolgens de
plannen die we binnen de beleidsperiode 2016-2020 koesteren. Voor de beschrijving van de huidige situatie
geven we telkens een op de decreetopdracht betrekking hebbend citaat uit het evaluatieverslag van de
visitatiecommissie.
Beoordelingselement 1: De knowhow en expertise van de beweging met betrekking tot het thema of het
cluster, de wijze waarop die expertise verder wordt ontwikkeld en de wijze waarop de knowhow wordt
ontsloten

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede is expert inzake haar kernthema’s, heeft een goed uitgewerkte visie en streeft steeds naar diepgang.
De beweging wordt hiervoor ook erkend door de buitenwereld.”
“Vrede staat sterk op het vlak van expertiseontwikkeling en kiest inhoudelijk bewust voor een
tweesporenbeleid. Enerzijds ontwikkelt Vrede een werking met betrekking tot een meerjarenthema waardoor
ze gedurende een langere periode in de diepte verder kan werken en haar impact vergroten. Er wordt steeds
een inhoudelijk dossier opgemaakt over het meerjarenthema. Anderzijds speelt ze zoveel mogelijk in op de
actualiteit. De organisatie tracht beide luiken van de werking zoveel mogelijk met elkaar te linken met het
oog op een efficiënte inzet van de beschikbare middelen en tijd.”
“Vrede ontsluit haar knowhow via zowel papieren als digitale dragers. Vandaag ligt het accent echter nog
grotendeels op de papieren communicatie. Daarnaast zet ze lezingen en andere informatieve activiteiten op.
De beweging levert inspanningen om het huidige publieksbereik te verruimen.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode wat betreft de verdere ontwikkeling van de knowhow en de
expertise:
-

-

Prioritaire aandacht besteden aan het bewaken van onze positie als referentieorganisatie voor onze
Centrale thema’s (prioritaire uitdaging 4)
Verder inzetten op het beleid waarbij het enerzijds werkt met een jaarplanning op basis van
meerjarenthema’s en anderzijds sterk inspeelt op de actualiteit rond haar centrale thema’s.
Blijven investeren in de kennis en expertise van haar personeel door een helder VTO-beleid uit te
bouwen, zowel technisch en als inhoudelijk, met inbegrip van deelname aan relevante inhoudelijke
activiteiten en studiereizen, door netwerking en informatie-uitwisseling met (internationale)
experten rond onze Centrale thema's.
Een specifiek aankoopbeleid voeren wat betreft boeken en abonnementen op internationale
tijdschriften.
Alle educatieve medewerkers blijven stimuleren om de inhoudelijke expertise om te zetten in
toegankelijke informatie door middel van het schrijven van artikels, bijdrages aan boeken,
produceren van opiniestukken, enzovoort.

Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

Minder de nadruk leggen op de papieren communicatie. Het tijdschrift verschijnt van 2016 slechts
nog driemaandelijks i.p.v. tweemaandelijks. Tijdens de volgende beleidsperiode wordt de efficiëntie
van het gedrukte medium blijvend geëvalueerd in functie van de grootte van ons lezerspubliek.
De personeelstijd die vrijkomt door een verlaging van de periodiciteit van het tijdschrift inzetten op
websiteredactie.
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-

-

-

-

Een samenhangend en globaal communicatieplan schrijven met als hoofddoelstelling een nog breder
publieksbereik.
Sterk investeren in de verdere uitbouw van een nieuwe website. Dit wordt een performant, up-todate en professioneel onderhouden (upgrades, beveiliging) communicatieplatform met
geïntegreerde nieuwe sociale media.
Streven naar een stelselmatige stijging van het aantal vrienden op Facebook en volgers van ons
Twitter-account. Vrede heeft nu al meer dan 2700 vrienden op Facebook, wat heel veel is voor een
kleine beweging, en meer dan 400 volgers op Twitter, hoewel de account nog maar geopend werd in
de zomer van 2013.
Blijven investeren in een sterk persbeleid, waardoor we onze expertise en opinies wereldkundig
kunnen blijven maken via de reguliere media: opiniestukken in kranten, online (op knack.be,
demorgen.be) of bijdrages aan duidingsprogramma’s op radio en televisie (zoals ‘De Afspraak’ op
Canvas) en via de alternatieve media (de Wereldmorgen, Uitpers, 11.be).
Gretig blijven ingaan op verzoeken tot lezingen, deelname aan debatten of informatievergaring door
parlementaire medewerkers en journalisten.

Beoordelingselement 2: De aanpak van diversiteit, met specifieke aandacht voor interculturaliteit

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Het bestuur en de personeelsploeg zijn divers samengesteld op het vlak van gender en leeftijd. Er is
daarentegen weinig etnisch-culturele diversiteit in de bestuursorganen.”
“Vrede tracht het programma van haar activiteiten steeds zo op te stellen dat een divers publiek zich
aangesproken voelt. De organisatie heeft een globaal beeld van haar publieksbereik, maar geen
geobjectiveerde gegevens met betrekking tot het profiel en de samenstelling. Zo kan men op voorhand op
basis van het thema en de aangedane samenwerkingsverbanden voorspellen welk publiek men zal bereiken.
Klassieke thema's spreken bijvoorbeeld vooral een harde kern aan terwijl een thema zoals Palestina een sterk
veranderend publiek aantrekt. In de samenwerking met de KVS tracht de beweging een nieuw publiek te
bereiken. De organisatie is wel kritisch en stelt zich de vraag in hoeverre men bij dit publiek een politieke
boodschap zal kwijt kunnen. Vrede ziet de culturele insteek als een hefboom voor haar politieke boodschap.
Ook via het filmfestival 'Eye on Palestine' tracht men een verbreding van het publiek te realiseren. Verder
worden een aantal laagdrempelige activiteiten georganiseerd om nieuwe publieksgroepen aan te boren.
Voorbeelden zijn de jaarlijkse Hiroshima- en Nagasaki herdenking en de recordpoging 'grootste vredesvlag'.
Vrede merkt op dat er steeds een politiek inhoudelijk verhaal gekoppeld wordt aan deze laagdrempelige
initiatieven via de aanwezigheid van politici en andere sprekers.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
- Investeren in een globaal vrijwilligersbeleid wat ook de instroom van nieuwe mensen naar de
bestuursorganen moet faciliteren. Bij de vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten is er wel een
grote etnisch-culturele diversiteit: naargelang de activiteit zijn er mensen van Afghaanse, Palestijnse,
Noord-Afrikaanse, Japanse, Iraanse, Iraakse, Turkse en/of Koerdische origine bij betrokken. Dit zal
zeker behouden blijven in de toekomst.
- Goede contacten blijven onderhouden met de Franstalige partners in Brussel en Wallonië. De
jaarlijkse vredesconferentie in Brussel draagt daar sterk toe bij. Dit is een noodzaak gezien de
buitenlandse politiek en het defensiebeleid federale materies zijn.
- Verder inzetten op laagdrempelige activiteiten zoals het film- en kunstenfestival Eye on Palestine en
de jaarlijkse herdenkingen van Hiroshima en Nagasaki om een breed en divers publiek te bereiken.
Via een ‘culturele insteek’ wordt de interesse voor inhoudelijke thema's opgewekt bij de
cultuurliefhebber. Vrede ziet zich evenwel genoodzaakt om rekening te houden met de budgettaire
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-

beperkingen bij het bepalen van de omvang van de activiteiten (die zal teruggeschroefd moeten
worden). Desondanks zal Vrede in 2016 opnieuw een Eye on Palestine festival organiseren, ditmaal in
Gent i.s.m. met grote lokale culturele spelers (De Centrale, de Handelsbeurs), de universiteit (Ugent,
afdeling MENARG), kunstscholen zoals KASK en andere socioculturele organisaties.
Op gezette tijden een publieksonderzoek doen door gebruik te maken van digitale bevragingen om
het profiel van het bereikte publiek specifieker te kunnen bepalen. Vrede zal ook gebruik maken van
de publieksbevragingen die gebeuren door de vormingsinstellingen die ons uitnodigen.

Beoordelingselement 3: De wijze waarop het ruime publiek rechtstreeks of onrechtstreeks wordt benaderd,
inclusief de inspanning om andere publieksgroepen aan te trekken

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Sedert de vorige visitatie richt Vrede zich zowel naar individuen als georganiseerde groepen. De organisatie
doet dit rechtstreeks via eigen activiteiten en communicatiemiddelen en onrechtstreeks via
samenwerkingsverbanden.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

-

-

Van de vergroting van het rechtstreekse publieksbereik een prioritaire uitdaging maken. Daarvoor
wordt sterk ingezet op een nieuwe professionele website, gebruik van sociale media en het opstellen
van een globaal en samenhangend communicatieplan.
De huidige sterke perswerking verder bijschaven met als doel het bereiken van het brede publiek.
Vrede slaagt er evenwel nu al in -als kleine organisatie- om met haar standpunten ook in de reguliere
media te komen.
Blijven investeren in interactieve infostands op grote evenementen met een zeer gevarieerd publiek
zoals de Gentse Feesten en Manifiesta, of gericht op bepaalde groepen, zoals de studenten van
universiteiten en hogescholen.
Investeren in brede netwerking en samenwerking. Zo zal Vrede opnieuw enkele specifieke
activiteiten organiseren binnen een breder Noord-Zuid festival van de Stad Gent (Belmundo),
samenwerken met tal van organisaties aan een nieuw festival Eye on Palestine, Hart boven Hard,
campagne tegen de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen, enzovoort.
Inspelen op gebeurtenissen in de actualiteit waarvoor een grote gevoeligheid bestaat bij het brede
publiek. De woordvoerder van Vrede gaat op heel veel vragen in om duiding te geven bij de
achtergrond van conflicten in de MONA-regio die aanleiding geven tot de grote
vluchtelingenstromen richting Europa. De uitnodigingen komen uit heel diverse hoek: van lokale
jeugdwerkingen, vormingsinstellingen tot feitelijke organisaties die een benefiet op poten zetten.

Beoordelingselement 4: De creativiteit, diversiteit en originaliteit van de gehanteerde methoden, evenals de
effectiviteit ervan

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede geeft tijdens het visitatiegesprek aan haar werking in de toekomst verder te willen diversifiëren. De
boycotacties in grootwarenhuizen, de inleefreizen, het gebruik van de vredesvlag, films en documentaires
getuigen van creativiteit. Hoewel de organisatie meer tracht in te zetten op vernieuwing, blijft ze tegelijkertijd
vasthouden aan klassieke lezingen, debatten en vormingen om bepaalde thema’s grondig te belichten. Deze
methoden bewijzen ook vandaag nog steeds hun nut. Vrede is lid van de Toekomstfabriek, een netwerk van
Gentse middenveldorganisaties, dat op zoek gaat naar nieuwe, hoopvolle toekomstprojecten en
actiemethoden. Dit engagement van Vrede toont aan dat de beweging inzet op innovatie.”
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“De visitatiecommissie wil Vrede aanmoedigen om verder te gaan op het pad van innovatie en nieuwe
methoden verder te exploreren.”
“De organisatie stelt de eigen werking kritisch in vraag en heeft een goede kijk op de eigen zwaktes en
verbeterpunten. Met het oog op effectiviteit en rekening houdend met het kleine personeelsbestand wil de
visitatiecommissie Vrede aanmoedigen on sneller knopen door te hakken.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

-

Verder gebruik maken van het huidige diverse pallet aan actiemodellen: betogingen, inleefreizen,
consumentenacties, filmvoorstellingen, ludieke acties (Zoals het inzetten in 2014 van een gratis eigen
‘lijnbus’ nummer 65 tussen het centrum van Brussel en het NAVO-hoofdkwartier in Evere, naar
aanleiding van 65 jaar NAVO. Mensen werden tijdens de busrit geïnformeerd over de consequenties
van het Belgische NAVO-lidmaatschap), enzovoort.
Eveneens blijven inzetten op klassieke werkingsmethodes die zeker nog niet ingeboet hebben aan
doeltreffendheid, zoals lezingen en debatten. Het feit dat de medewerkers van Vrede vzw zo dikwijls
uitgenodigd worden om lezingen te geven, bewijst niet alleen de erkenning voor onze expertise en
de geloofwaardigheid van onze organisatie, maar ook dat er een behoefte is bij het publiek om op
klassieke wijze, degelijk geïnformeerd te worden (lange lezingen met de mogelijkheid om vragen te
stellen en dieper over bepaalde aspect door te praten).
Een Vredesraad 'creatief actievoeren' organiseren waarin we samen met enkele
ervaringsdeskundigen willen focussen op de nieuwe soorten actiemodellen die ingang vinden overal
in de wereld. We willen op deze manier graag de creativiteit van onze teamleden en de vrijwilligers
prikkelen.
Uitzoeken hoe het zit met de juridische gevolgen van enkele meer creatieve manieren van
actievoeren.
Aandacht hebben voor een aantrekkelijke manier van informatieoverdracht via beeldmateriaal, door
bijvoorbeeld de productie door vrijwilligers van zelfgemaakte filmpjes die kort en bondig duiding
geven bij bepaalde gebeurtenissen.

Beoordelingselement 5: De communicatie met het publiek en de aandacht voor de media

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede slaagt erin heel wat media-aandacht te genereren, zowel bij de reguliere als bij de alternatieve media.
Dit is een absolute sterkte.”
“Het tijdschrift en de Vredestelex zijn de belangrijkste schriftelijke communicatiedragers. Ze werden enkele
aren geleden vernieuwd. Het tijdschrift is uitgegroeid tot een decennialange traditie en vormt een belangrijk
houvast voor de trouwe achterban. De Vredestelex is een bewegingsblad en bevat zowel artikels en
informatie over acties en campagnes als een affiche. Het is een interessant promotiemiddel/teaser dat
mensen naar de website leidt.”
“De organisatie voelt dat het belang van digitale communicatie steeds toeneemt en heeft daarom ook
aandacht voor de nieuwe media. De beweging heeft een Twitteraccount en een [drukbezochte]
Facebookpagina. De ICT-toepassingen (o.a. website) werden geprofessionaliseerd om in de toekomst beter te
kunnen inspelen op de snelle ontwikkelingen. Een sterk geëngageerd vrijwilliger neemt de lCT-gerelateerde
taken momenteel voor haar rekening. Het is de bedoeling om hier in de toekomst een personeelslid halftijds
voor vrij te stellen. Verder werd een nieuwe elektronische nieuwsbrief ontwikkeld die makkelijk en snel
inzetbaar is. De nieuwsbrief wordt gemiddeld dertigmaal per jaar verstuurd. Het aantal abonnees op de
nieuwsbrief loopt in stijgende lijn (een verdubbeling gedurende het laatste jaar). Tot slot wordt er online
ingezet op volgende drie mediakanalen: de website van Vrede, De Wereld Morgen en Uitpers (een
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journalistieke spin-off van Vrede die door (ex-)medewerkers van de organisatie op vrijwillige basis ontwikkeld
wordt.”
“Vrede geeft tijdens het visitatiegesprek aan dat men nog zoekende is naar de ideale afstemming van de
verschillende communicatiedragers en -kanalen. De positie van het tijdschrift binnen de werking is hierbij
sterk bepalend. De organisatie voelt aan dat het potentiële bereik van andere communicatiedragers groter is
dan dat van het tijdschrift, maar slaagt er niet in zich los te maken van de traditie van het tijdschrift.”
“De plaats van het tijdschrift binnen de werking wordt wel al enkele jaren in vraag gesteld. De verschillende
argumenten die mee in rekening gebracht worden, zijn: de tijdsintensieve ontwikkeling en de uitdagingen om
het aantal abonnees status quo te houden m een nieuw lezerspubliek aan te spreken, de meerwaarde op het
vlak van studie/visieontwikkeling/opzoekwerk het belang dat de oudere achterban hecht aan het tijdschrift.”
“Vrede geeft aan dat er wordt nagedacht over de toekomst van het tijdschrift, zowel intern als met een
werkgroep (met mensen uit alternatieve media), maar dat het nemen van een beslissing een proces van lange
adem is. Het is de bedoeling tegen volgende beleidsperiode knopen door te hakken met betrekking tot het
tijdschrift en optimaal in te zetten op nieuw€ media.”
“Vrede geeft aan dat de media-aandacht en duidelijk multiplicerend effect heeft. Zo heeft Vrede een blog op
De Wereld Morgen en bereikt men via actieve bijdrages aan dit kanaal een breder publiek. De
visitatiecommissie gelooft dat de grote media-aandacht kansen biedt om nieuwe doelgroepen aan te boren
en wil Vrede aanmoedigen hier actief op in te zetten.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

-

-

Geen gebruik kunnen maken van een nieuwe halftijdse ICT-medewerker in het kader van ons
ambitieus communicatieplan. Het was een van de twee centrale aspecten van de financiële
meeraanvraag die integraal gevolgd werd in het advies van de Adviescommissie, maar uiteindelijk
niet gehonoreerd werd in de beslissing over de grootte van onze subsidie-enveloppe.
Desondanks prioriteit geven aan de vergroting van het publieksbereik via een globaal
communicatiebeleid, zoals geconcludeerd werd door onze Werkgroep Communicatie en de externe
communicatie experts die geconsulteerd werden.
Investeren in een nieuwe website die begin 2016 online gaat, in combinatie met een digitaal
redactiebeleid.
De beslissing uitvoeren die genomen werd omtrent het tijdschrift. Vanaf 2016 verschijnt het nog
slechts driemaandelijks in plaats van tweemaandelijks. Dit zal meer ruimte creëren voor digitale
redactie.
Vier maal per jaar een Vredestelex en vier maal per jaar een tijdschrift uitgeven.
Het huidige sterke persbeleid handhaven: regelmatig persberichten en opinies in de reguliere media
proberen krijgen zowel online (Knack.be, DeRedactie.be, …), in gedrukte pers (kwaliteitskranten) als
op televisie (Journaal, De Afspraak) en radio (Hautekiet, De Ochtend).
Blijven gebruik maken van, en investeren in alternatieve media zoals DeWereldMorgen en Uitpers.

Beoordelingselement 6: De aard en omvang van de educatieve activiteiten en de werkmaterialen

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede ontwikkelt een mix van klassieke educatieve activiteiten en nieuwe, creatieve formats.”
“Vrede gelooft in de kracht van klassieke educatieve activiteiten zoals lezingen & debatten, studiedagen en
conferenties en zet hier bijgevolg sterk op in.”
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“Aanvullend worden vernieuwende educatieve methodieken gehanteerd, al dan niet in
samenwerkingsverband. Een voorbeeld zijn de inleefreizen. Enerzijds worden inleefreizen aangeboden v oor
andere organisaties (bv. ACV) en sleutelfituren (bv. journalisten en politici). Anderzijds organiseert Vrede
inleefreizen voor haar eigen medewerkers/vrijwilligers om hen meer te betrekken bij de organisatie. Van elke
deelnemer aan een inleefreis wordt verwacht dat hij/zij iets doet rond de ervaring & bijvoorbeeld een
fotoreeks verspreiden of een infoavond organiseren. Ook het festival ‘Eye on Palestine’ is een nieuw format
waarin via een ruim programma met film, muziek, tentoonstellingen en lezingen en blik geworpen wordt op
Palestina. De visitatiecommissie gelooft in de sterkte van 'Eye on Palestine' op het vlak van kennisontsluiting
naar een ruim publiek en wil Vrede daarom aanmoedigen hier verder op in te zetten. Bovendien willen de
leden van de commissie Vrede aanmoedigen om verder op zoek te gaan naar creatieve methoden en
manieren om haar bereik te verruimen.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

-

-

Blijven inzetten op het informeren van het publiek via een breed pallet aan educatie activiteiten:
Vredesraden, Vredesconferentie, inleefreizen, documentaires, lezingen, debatten, eigen publicatie, …
Voor vrede maakt dit essentieel deel uit van haar eerste strategische doelstelling: “Vrede produceert
en verspreidt toegankelijke informatie en sensibiliseert het publiek”, omdat dit de basisvoorwaarde
vormt voor attitudeverandering die moet leiden tot activering en maatschappelijke verandering.
Blijven ingaan op verzoeken van studentenorganisaties, jeugdclubs, benefiets, vormingsinstellingen,
vakbonden, socioculturele organisaties, politieke partijen, serviceclubs, parlementaire medewerkers,
enzovoort om lezingen te geven, informatie te delen en deel te nemen aan debatten. Vrede speelt op
deze manier graag in op de actualiteit die betrekking heeft op onze hoofdthema’s en merkt dat deze
‘klassieke’ manier van informatieoverdracht nog niets aan kracht ingeboet heeft. In 2015 alleen zal
Vrede wellicht meer dan 60 keer ingaan op dergelijke uitnodigingen.
Verder inzetten op de organisatie van het film- en kunstenfestival Eye on Palestine (dat in het
voorjaar van 2016 opnieuw zal plaatsvinden) om het publiek te informeren en te sensibiliseren aan
de hand van films, tentoonstellingen, academische zittingen, muzikale optredens, enzovoort. Vrede
trekt dit festival, maar niet met de verhoopte werkingsmiddelen die de organisatie nodig heeft om
dit te realiseren. Extra middelen voor Eye on Palestine was het tweede centrale aspect van de
financiële meeraanvraag die niet gehonoreerd werd in de uiteindelijke subsidie-enveloppe voor de
komende beleidsperiode.
Een Vredesraad 'creatief actievoeren' organiseren in 2016, waarin we samen met enkele
ervaringsdeskundigen willen focussen op nieuwe soorten actiemodellen die ingang overal in de
wereld. We willen op deze manier graag de creativiteit van onze teamleden en de vrijwilligers
prikkelen.
Educatieve instrumenten blijven produceren gaande van het tijdschrift en de Vredestelex, tot onze
website met inhoudelijke artikels en analyses, en uitgepuurde digitale dossiers (in pdf). Eind 2015
werd er nog een dossier gepubliceerd over het lot van de Sahrawi-bevolking in de Westelijke Sahara,
een vergeten conflict.

Beoordelingselement 7: De acties en campagnes

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede brengt de maatschappij in beweging rond haar thema’s via grootschalige nationale campagnes
enerzijds en kleinschalige actualiteit gebonden acties anderzijds.”
“Vrede heeft enerzijds acties die binnen een ruime campagne kaderen en anderzijds losse acties die inspelen
op de actualiteit. Voorbeelden van losse acties zijn de ludieke internationale fietstocht naar het NAVOhoofdkwartier [en rond de luchtmachtbasis van Kleine Brogel] en het wereldrecord van de grootste
vredesvlag.”
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“Ingrediënten die we terugvinden in de grootschalige campagnes van Vrede zijn activiteiten gericht op de
academische wereld, politieke invalshoeken (lobbywerk), lokale en nationale straatacties en debatten.
Ondanks het feit dat Vrede een kleine beweging is, wordt er ingezet op lobbywerk. Hiervoor tracht de
beweging versterking te vinden bij andere middenveldorganisaties. Vrede heeft binnen een campagne steeds
aandacht voor verschillende niveaus van ageren.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

Campagnematig te werk gaan rond sommige thema’s, zoals de campagne tegen de aankoop van
nieuwe gevechtsvliegtuigen.
De Belgische vredesvlaggencampagne jaarlijks blijven organiseren rond de 'Internationale dag van de
vrede' (21 september). Dit is een zeer laagdrempelige en volledig eigen campagne, met een
bijzondere focus op de steden en gemeenten van dit land. In de campagne van 2015 vonden we
maar liefst 135 steden en gemeenten bereid om onze campagne te steunen en vredesvlaggen op te
hangen aan hun officiële gebouwen. We willen op dit élan verder gaan en in samenwerking met onze
Franstalige partner CNAPD ook de Franstalige gemeentes voluit betrekken. In 2016 wordt de
Internationale dag van de vrede voor ons weer gekoppeld aan de strijd tegen de kernwapens.
De werking verder blijven structureren rond het systeem van communicerende vaten tussen de
jaarplanning en het inspelen op de actualiteit. Indien plotse internationale gebeurtenissen rond onze
hoofdthema's ons daartoe dwingen wordt de geplande werking dus even op een lager pitje gezet om
te kunnen reageren op de actualiteit. Inspelen op de actualiteit vormt een prioritaire uitdaging in dit
beleidsplan. Vrede wenst immers de verontwaardiging in de maatschappij om te buigen naar
politieke verandering.
Vrede zal blijven inspelen op de actualiteit maar tezelfdertijd ook moeten rekening houden met een
gezonde work-life-balance voor het personeel – geen eenvoudige opdracht in dit bijzonder
tijdsgewricht dat bol staat van de uitdagende actuele gebeurtenissen op vlak van de internationale
veiligheidspolitiek.

Beoordelingselement 8: De netwerkvorming en samenwerking met andere organisaties

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede kleurt wat betreft samenwerking buiten de lijntjes, wat positief is. Zo wordt er onder meer
samengewerkt met KVS en Victoria Deluxe.”
“Vrede heeft een groot aantal samenwerkingsverbanden. Er wordt steeds gezocht naar een win-winsituatie
en een optimale wisselwerking. De beweging krijgt van partners een grote erkenning voor haar inhoudelijke
expertise. Vrede bewaakt meer dan vroeger haar eigenheid binnen samenwerkingsverbanden.”
“Een voorbeeld van een samenwerkingsverband is de organisatie van 'Eye On Palestine' dat onder leiding van
Vrede gebeurt, maar in samenwerking met derden. Verder is er een nauwe en succesvolle samenwerking met
de Franstalige zusterorganisatie CNAPD. Het taalverschil maakt echter dat de samenwerking [soms] complex
en duur (vertaling) is.
Voor Vrede is samenwerking ook een manier om nieuwe doelgroepen aan te spreken. Zo tracht de organisatie
via een samenwerkingsverband met Victoria Deluxe haar boodschap bij de achterban van andere
organisaties te krijgen.”
“Pax Christi, Vredesactie en Vrede, de drie gesubsidieerde vredesbewegingen binnen het decreet betreffende
het sociaal-cultureel volwassenenwerk hebben elk hun eigenheid, invalshoek en aanpak. Er zijn regelmatig
contacten tussen de organisaties en er wordt waar mogelijk samengewerkt. Samenwerking gebeurt enkel als
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er een meerwaarde is voor alle partijen en de organisaties op eenzelfde golflengte zitten. Een meer
structurele samenwerking is moeilijk gezien de erg uiteenlopende karakters van de organisaties. De drie
vredesbewegingen beklemtonen dat er een open houding is ten aanzien van elkaar en er gestreefd wordt
naar complementariteit.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

-

-

-

Opnieuw sterk inzetten op netwerking en samenwerkingen op allerlei niveaus (lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal). Samenwerken zit immers in het DNA van onze organisatie. Vrede maakt
er dan ook een aparte strategische doelstelling van.
In het voorjaar van 2016 opnieuw de organisatie op zich nemen van het Eye on Palestine-festival, met
documentaires, muziekoptreden, internationale sprekers en een academische zitting aan de
universiteit van Gent. Daarvoor wordt samenwerkt met Palestijnse en Israëlische filmmakers en
partners, met cultuurhuizen zoals De Handelsbeurs en De Centrale in Gent, met andere
socioculturele organisaties en met de Kunsthogeschool KASK en de Universiteit Gent.
De spil blijven van het Gentse samenwerkingsverband 'Vredesoverleg Gent'. Met tal van lokale
partners en de steun van de stad organiseert het Vredesoverleg Gent elk jaar een herdenking van de
kernbombardementen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki.
Actief lid blijven van o.a. de Werkgroep Midden-Oosten van 11.11.11, Hart boven Hard, enzovoort.
Haar inbreng in de samenwerkingsverbanden duidelijk expliciteren in de voortgangsrapporten en
naar de buitenwereld toe. Zo is vrede een van de trekkers en zeer actief in de campagne ‘Geen
nieuwe gevechtsvliegtuigen’, een samenwerkingsverband opgezet met de andere vredesbewegingen
in België en gesteund door tientallen grote middenveldorganisaties. Vrede zal in dit kader loyaal
meewerken aan de gezamenlijke activiteiten (handtekeningen verzamelen, nationale betoging op 24
april 2016, vredesconferentie organiseren), maar evengoed op eigen kracht, eigen acties op touw
zetten, zoals de actieve infostand op Manifiesta of de organisatie van vele lezingen en debatten in
heel Vlaanderen en Brussel.
Bewaken dat haar eigenheid bewaard blijft. We werken niet samen om samen te werken, maar
omdat we een maatschappelijke doelstelling hebben en rond deze doelstelling zo veel mogelijk
beweging willen maken.
Opnieuw sterk inzetten op internationale samenwerking waar opportuun. Vrede blijft een actief lid
van de bestuurdersgroep van het internationale netwerk No-to-Nato, dat informatie uitwisselt en
gezamenlijke protestacties op touw zet, zoals in de zomer van 2016 in Warschau naar aanleiding van
de officiële NAVO-top die er door ging. Vrede blijft ook een actieve partner van ICAN (de
Internationale Campagne tegen kernwapens). Vrede participeerde in dit kader aan een conferentie in
Wenen in december 2014 en werd uitgenodigd als spreker in de marge van de officiële VN NonProliferatieconferentie in New York in mei 2015. Vrede werkt momenteel mee aan een Europees
subsidiedossier om op Europees niveau aan beweging en lobbywerk te kunnen doen met
vredesorganisaties uit het buitenland zoals PAX (Nederland).

Beoordelingselement 9: Het engagement van vrijwilligers en bestuurders

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede kan rekenen op een sterk geëngageerde personeelsploeg en een sterk betrokken bestuur.
De personeelsleden van Vrede zijn allemaal deeltijds in dienst. De meeste medewerkers werken echter voltijds
voor Vrede. De grens tussen betaald, professioneel werk en vrijwilligerswerk is met andere woorden zeer
vaag. Deze situatie is historisch gegroeid. Doordat expertise persoonsgebonden is, zal Vrede zich bij het
vertrek van een medewerker in een kwetsbare positie bevinden.”
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“Naast de personeelsleden beschikt Vrede ook over vrijwilligers pur sang. Zo zijn er een twintigtal vrijwilligers
die de kern van de vrijwilligersgroep vormen en zich regelmatig engageren voor activiteiten van Vrede.
Daarnaast zijn er een dertigtal vrijwilligers die zich eerder ad hoc, in het kader van projecten inzetten zonder
een langetermijnsengagement te beogen. Binnen GAPP (Gents Actie Platform Palestina) vinden we de meest
trouwe vrijwilligers terug. Dit platform werkt zeer autonoom.”
“De meeste vrijwilligers worden ingezet voor concrete, praktische taken, zoals bijvoorbeeld het bemannen van
een stand tijdens de Gentse Feesten. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers in te schakelen voor
inhoudelijke taken zoals teksten schrijven, de website onderhouden, promotie en vormgeving. Vrede heeft één
sterk geëngageerde vrijwilliger die alle lCT-taken op zich neemt.”
“De beweging geeft aan dat er nog werk is aan de ontwikkeling van een vrijwilligersbeleid, met aandacht
voor het rekruteren en het begeleiden van vrijwilligers. Er zijn al enkele stappen hiertoe gezet. Zo schrijft de
organisatie takenpakketten voor potentiële vrijwilligers uit en worden regelmatig oproepen gelanceerd.
Ondanks het grote potentieel blijft het moeilijk om geïnteresseerde vrijwilligers op te sporen. Bovendien
merkt Vrede op dat jonge mensen zeer snel van ideeën veranderen en er bijgevolg een groot onderscheid is
tussen zich aanmelden als potentiële vrijwilliger en zich engageren als vrijwilliger.”
“De raad van bestuur is erg betrokken bij organisatorische aspecten zoals de financiën, het personeelsbeleid
en de kwaliteitszorg van de organisatie. De overladen agenda's van de bijeenkomsten van de raad van
bestuur laten weinig ruimte voor inhoudelijke thema's. Eén medewerker is secretaris van de raad van bestuur.
De overige medewerkers zijn vrij om de bijeenkomsten van de raad van bestuur bij te wonen en ontvangen
steeds de verslagen. De raad van bestuur geeft de personeelsploeg een grote autonomie op inhoudelijk vlak.
Op financieel vlak worden de touwtjes daarentegen stevig in handen gehouden. De Vredesraad (tweemaal
per jaar) en de algemene vergadering nemen een grotere inhoudelijke taak op zich en trachten de werking
van Vrede mee ie voeden. De beweging wil in de toekomst meer werken met ad hoc werkgroepen die zich in
bepaalde thema's verdiepen.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

Blijven investeren in de ondersteuning van de RvB die van zeer grote betekenis is voor de organisatie
wegens haar financiële, inhoudelijke en technische expertise.
Zorgen voor een versterking van de RvB via de instroom van nieuwe vrijwilligers die de expertise
verder kunnen aanvullen. Vrede gaat ook onderzoeken of en hoe vrijwilligersstages een meerwaarde
kunnen betekenen voor de organisatie.
Van het uitwerken van een globaal vrijwilligersbeleid een prioriteit maken. De betrachting is hier
extra tijd voor vrij te maken in het takenpakket van de Sociale Maribelmedewerkster door begin
2016 een efficiëntere website te lanceren die minder van haar tijd zal opslorpen en door
ondersteuning van vrijwilligers te zoeken voor haar andere taken.

Beoordelingselement 10: De zorg voor professionaliteit en professionalisering

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“De manier waarop de organisatie omgaat met de veelheid aan activiteiten getuigt van professionaliteit.”
“Vrede heeft vijf deeltijdse sterk geëngageerde medewerkers in dienst. In de praktijk werken de medewerkers
meer dan deeltijds. Het vinden van een goede work-life-balance vormt daarom een continue uitdaging.
Sinds de vorige visitatie maakte Vrede sterk werk van de professionalisering van de organisatie. Er werden
functieprofielen ontwikkeld en er werd gewerkt aan de professionalisering van de ICT-toepassingen, het
tijdschrift en de Vredestelex.”
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“De personeelsleden van Vrede nemen sporadisch deel aan vormingen en congressen. De visitatiecommissie is
van mening dat er ongeacht het tijdsgebrek aandacht moet zijn voor VTO-beleid. Dit is een manier om het
personeel aan de organisatie te binden.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
-

-

-

De functieprofielen updaten en periodiek functioneringsgesprekken voeren met het personeel.
Een doordacht VTO-beleid voeren rond technische en inhoudelijke aspecten van de werking, en
gericht op alle personeelsleden.
De kennis en expertise van het personeel en de geloofwaardigheid van de organisatie bewaren door
het personeel te laten deelnemen aan relevante congressen, vormingen en studiereizen naar het
buitenland, in de mate dat dit financieel mogelijk is.
Begin 2016 een nieuwe website lanceren die ontworpen en onderhouden wordt door een
professioneel bedrijf.
Verder werken aan een nauwkeurig financieel beleid, waarbij een Werkgroep Financiën binnen de
Raad van Bestuur in de zomer een grondige tussentijdse begrotingscontrole doet. Dit wordt extra
noodzakelijk gezien de grote financiële uitdaging om de huidige werking te consolideren.
Verder inzetten op financiële diversificatie om de lonen te kunnen blijven betalen.
Het personeel zo goed mogelijk logistiek ondersteunen.
Rekening houden met de work-life-balance van de personeelsleden

Beoordelingselement 11: De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van
integrale kwaliteitszorg

Vaststelling van de visitatiecommissie:
“Vrede heeft een open houding en communiceert op een transparante wijze over de knelpunten in haar
werking en gaat continu op zoek naar mogelijkheden tot verbetering. De open houding van de organisatie
tijdens het visitatiegesprek en de zelfkritische presentatie (de sterktes en de zwaktes werden per
beoordelingselement opgesomd) getuigen hiervan. Er werd tevens werk gemaakt van de verbeterpunten die
tijdens de visitatie in 2009 aan bod kwamen.”
“Vrede maakt gebruik van verschillende tools in het kader van evaluatie en kwaliteitszorg. Ten eerste wordt er
trimestrieel een kwaliteitsrapport opgesteld. Vaste elementen die in het rapport en tijdens vergaderingen aan
bod komen zijn personeel, financiën en de jaarthema’s. Op die manier tracht men systematisch werk te
maken van verbeterpunten.”
“Ten tweede maakt Vrede gebruik van het ESF-auditinstrument dat organisaties helpt om de eigenwerking te
evalueren. Dit instrument strekt zich uit over een groot aantal velden, maar Vrede beperkt zich tot de voor
haar relevante punten. Het is een handig instrument om na te gaan hoe de organisatie op de verschillende
aspecten scoort. Tot slot worden ook de cijfers van de website opgevolgd.”
“Vrede heeft wisselende aandacht voor evaluatie. Activiteiten worden meestal geëvalueerd door de
medewerkers, de vrijwilligers en de partners. Deelaspecten die bij de evaluatie aan bod komen, zijn onder
andere het bereik, de omkadering het programma en de taakverdeling. Evaluatie door het publiek gebeurt op
een weinig systematische en formele manier. Er wordt echter wel veel informatie gefilterd uit de informele
contacten et deelnemers aan een activiteit.”
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“De organisatie geeft aan dat navolging en opvolging van de activiteiten/projecten voor verbetering vatbaar
zijn. Door de snelle opeenvolging van de activiteiten en de hoge werklast is het echter niet evident om hier
systematisch tijd voor te voorzien.”
Vrede zal tijdens de nieuwe beleidsperiode:
- Zelfkritisch en zonder taboes de eigen werking in vraag stellen.
- Zorgen voor een regelmatige evaluatie van de werking tijdens teamvergaderingen en in rapportage
naar het bestuur en de overheid toe via de jaarlijkse voortgangsrapporten.
- Bewaken dat er in samenwerkingsverbanden een degelijke tussen- en eindevaluatie gemaakt wordt.
- Het instrument voor IKZ verfijnen in functie van de nieuwe beleidsuitdagingen.
- Alle cijfers systematisch blijven bijhouden inzake de eigen producten en instrumenten, zoals de
website, het tijdschrift, enzovoort.
- Regelmatiger gebruik maken van publieksbevragingen na bepaalde activiteiten, net zoals we deden in
de aanloop naar dit beleidsplan met de bevraging van onze tijdschriftlezers en de organisatiegenoten
en stakeholders.
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Korte samenvatting
Vrede is een ongebonden en ‘politieke’ beweging die zich goed thuis voelt binnen de bestaande definitie van
een ‘beweging’ zoals geformuleerd in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 2003. Vrede zal de
stem blijven van een kritische maatschappelijke opiniestroming die via informatie en sensibiliseren mensen
wil aanmoedigen tot sociale actie en zo beleidsbeïnvloedend werken. De inzet van de personeelsploeg blijft
onverkort en ons streefdoel onveranderd:
“Vrede wil meewerken aan de opbouw van een vreedzame internationale samenleving gebaseerd op
structurele sociale rechtvaardigheid door het bieden van informatie en inzichten die de participatie van
(georganiseerde) burgers in de democratische uitbouw van onze samenleving bevorderen.”
Uit de omgevingsanalyse trekken we twee belangrijke conclusies: Vrede zal zijn werking blijven concentreren
rond twee hoofdthema’s. Zij ondergingen terminologisch gesproken een kleine facelift ten opzichte van de
vorige beleidsperiode om de lading nog beter te dekken. De twee hoofdthema's van Vrede zijn ‘De MiddenOosten en Noord-Afrika-regio’ (Kortweg MONA) en ‘Militarisering en Geopolitiek’. Gezien de grote volatiliteit
van de internationale politiek en de hoge reactiesnelheid van de media, zien wij ons ook genoodzaakt om –
wellicht nóg meer dan vroeger- te blijven inspelen op de actualiteit.
Uit de externe evaluaties onthouden we dat de werking van Vrede als beweging, als professioneel en
doeltreffend beschouwd wordt. We appreciëren deze erkenning en beschouwen ze als een aanmoediging om
verder te gaan op hetzelfde élan. Voor 2016 plannen we alvast de lancering van een nieuwe website, een
nieuw festival Eye on Palestine, de verderzetting van de gemeenschappelijke campagne tegen de aankoop
van nieuwe gevechtsvliegtuigen en een eigen nationale vredesvlaggencampagne in het kader van een
kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.
Gezien de bescheiden omvang van onze organisatie en de niet zo rooskleurige financiële context waarin we
de nieuwe beleidsperiode aanvatten zijn we evenwel genoodzaakt om al te grote nieuwe ambities op te
bergen en duidelijke prioriteiten te stellen. Ondanks het grote engagement en de gedrevenheid van de
personeelsploeg en onze vrijwilligers moeten we ook onze beperkingen onder ogen durven zien én er
rekening mee houden.
Vrede zal daarom inzetten op vijf prioritaire beleidsuitdagingen die ook tot doel hebben om de huidige
kwaliteiten van onze organisatie te consolideren: (1) de vrijwilligerskring rond Vrede vergroten om de eigen
autonome actie-capaciteit te versterken, (2) rechtstreeks publieksbereik vergroten om de impact te
vergroten, (3) meer financiële middelen verzamelen, (4) de referentieorganisatie blijven inzake onze
hoofdthema’s, (5) inspelen op de actualiteit.
We hernemen in grote lijnen de strategische doelstellingen uit het vorige beleidsplan (2010-2015) omdat de
werkwijze en de context waarbinnen we opereren niet radicaal wijzigde de voorbije vijf jaar. Er werd voor
geopteerd om de strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2016-2020 wel scherper en specifieker
te formuleren.
SD1: Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie en sensibiliseert het ruime publiek.
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 rechtstreekse en onrechtstreekse wijze.
SD5: Vrede investeert in het behoud en de uitbreiding van de organisatiecapaciteit.
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De nieuwe strategische doelstellingen passen als volgt binnen onze manier van 'beweging maken'. Van
communicatie en informatie gaan we naar sensibilisering en educatie, wat kan leiden tot een gewijzigde kijk
en attitude ten opzichte van bepaalde internationale gebeurtenissen en het beleid (SD1). 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. Dit doen we via activiteiten, acties en
campagnes op eigen kracht (SD2) én via netwerking en samenwerkingsverbanden op lokaal, regionaal,
nationaal en internationaal vlak (SD3). Dit alles brengt ons bij het uiteindelijke doel van ons ‘beweging zijn’,
met name de betrachting verandering te bewerkstelligen op het vlak van 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 de organisatiecapaciteit (SD5).
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Bijlage 1: Proces opmaak van dit beleidsplan
In deze bijlage wordt beschreven welke stappen werden gezet om dit beleidsplan te ontwikkelen en welke
actoren daarbij betrokken werden.

Najaar 2013:

Uitschrijven stappenplan: coördinator team en voorzitter RvB

30/1/2014 en 11/9/2014:

Cursus beleidsplanning (Socius: Doelstellingen en indicatoren) (Pieter)

April-mei 2014:

Enquête bij de tijdschriftlezers (schriftelijk en digitaal)

Oktober-november 2014:

Oprichting van een Werkgroep Communicatie (team, RvB, vrijwilligers) &
gesprekken met externe communicatie-experts (MO*, DeWereldMorgen, ...)

13/11/2014:

Lijst van aanbevelingen opgesteld door de Werkgroep Communicatie

1/2/2015:

Indienen financieel behoefteplan: prioriteiten nieuwe beleidsplan (team,
RvB, AV)

Mei-juni 2015:

Bevraging van stakeholders: Samuel Legros (CNAPD), Rudy De Meyer
(11.11.11), Dominique Willaert (Victoria DeLuxe), Mark Pauwels (ABVV –
Oost-Vlaanderen), Annemarie Gielen (Pax Christi Vlaanderen), Tomas Baum
(Vlaams Vredesinstituut), Bernard De Smet (Masereelfonds), Roel Steynen
(Vredesactie), Mario Franssen (intal), Bieke Purnelle (DeWereldMorgen)

21/7/2015:

SurveyMonkey digitale enquête bij achterban (AV, RVB, sympathisanten) over
sterktes, zwaktes, aspiraties, bedreigingen, kansen en resultaten Vrede.

26/9/2015:

Planningsweekend rond beleidsplan team, RvB, AV en vrijwilligers

24/11/2015:

Goedkeuren beleidsplan en financieel plan op AV

27/11/2015:

Indienen nieuw beleidsplan en financieel plan

Daarnaast vond er regelmatig overleg plaats binnen het beleidsteam en met het personeelsteam. Tijdens
elke AV werd er teruggekoppeld naar de leden van de AV.
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Bijlage 2: Samenvatting enquête tijdschriftlezers (mei 2014)
Arteveldeshogeschool, Opleiding Sociaal Werk, Campus Sint-Annaplein, 9000 Gent

Olod: Onderzoeksmethoden
Academiejaar 2013 – 2014
Lector: Johan De Clus en Stijn Van den Perre

Hannes Matthys, Kasper Libeert, Simon Pealman,
Gemma Vannut, Thiska Van Durme en Lieselot
Everaert

Specificaties onderzoek:

Uitgevoerd tussen april en mei 2014, onderzoeksgroep bestond uit 387 betalende abonnees op dat ogenblik.
Deelnemers konden digitaal (67 respondenten) of schriftelijk antwoorden (59 resp.), zéér gelijkaardige
antwoorden.
In totaal antwoordden 125 respondenten = 32,3% respons. We beschouwen de resultaten dan ook al
representatief. Bovendien vulden ook nog 8 oud-abonnees de enquête in.

Samenvatting van de resultaten:

Schriftelijk

Digitaal

Jongste deelnemer

28 jaar

28 jaar

Vrouwelijk

18%

20%

Jonger dan 50 jaar

20%

12%

Gepensioneerd

66%

65%

Werkend

33%

30%

Hoogopgeleid

65%

62,5%

Kent Vrede via Activiteiten

41%

35%

38,4%

40%

Is verder niet actief bij Vrede

87%

85%

Enkel tijdschriftabo (niet vredestelex, …)

77%

75%

Langer dan 20 jaar abonnee

43%

45%

Wil graag andere thema’s lezen

10%

10%

Leest 1-5 artikels

53,8%

52,5%

Positief t.o.v. driemaandelijkse periodiciteit

89,7%

87,5%

Wil niet online lezen (digitaal tijdschrift)

64%

62,5%

Wil graag via domiciliëring abonneren

55%

55%

Via Familie
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Belangrijkste conclusies en aanbevelingen volgens de studenten:

Uit deze cijfers leiden we af dat het ledenbestand van het tijdschrift Vrede voornamelijk bestaat uit een
trouwe groep, hoogopgeleide 50-plussers. Als het tijdschrift op middellange termijn genoeg lezers wil
behouden, zal het noodzakelijk zijn om op zoek te gaan naar een jonger doelpubliek.
We zouden Vrede ook aanraden om het tijdschrift uit te geven om de drie maand, een overgrote
meerderheid van de lezers zou het tijdschrift namelijk blijven lezen. Op deze manier komt er meer tijd vrij
voor het opzetten van campagnes.
We suggereren om lezers te laten abonneren via vaste domiciliëring, meer dan de helft toont hier interesse
voor.
Opvallend is dat 80% procent van de abonnees Vrede kent via activiteiten of via familie. Het tijdschrift haalt
dus vooral abonnees via mond-aan-mond reclame. Vrede vzw kan bekijken hoe het meer abonnees kan
aantrekken op activiteiten zoals festivals en sociale acties.
We denken toch dat Vrede meer zal moeten inzetten op het internet - online artikels – om tot een verjonging
van het (lezers)publiek te komen. De bestaande lezers hebben geen interesse in een louter digitaal tijdschrift
(tot 64%).
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Bijlage 3. Historiek en beschrijving van de organisatie
Deze bijlage beschrijft de historiek en de interne structuur van de organisatie.

1. Historiek
In maart 1949 wordt de Belgische Unie voor de Verdediging van de Vrede (BUVV) opgericht, de voorganger
van Vrede vzw. De vredesorganisatie sluit zich aan bij de Wereldvredesraad die reeds in 1948 werd opgericht.
Een aantal stichtende leden van de BUVV waren mensen die actief in het daadwerkelijk verzet hadden
gestaan tegen nazi-Duitsland. De werking richtte zich vooral op atoomontwapening, dekolonisatie, en
vreedzame co-existentie. In 1972 verandert de BUVV haar naam in Vrede. De werking van de organisatie blijft
gelijk. Ze organiseert sociale acties die soms specifiek gericht zijn tegen de bewapening, zoals het appel van
Stockholm, de protesten tegen de bewapeningsuitgaven van de jaren 1970, de grote betogingen tegen de
plaatsing van kernraketten in Europa in de jaren 1980, de werking van Abolition 2000 of de Mayors for Peace
vandaag. De beweging focuste in de loop van haar geschiedenis soms op het aanklagen van de
(neo)kolonialistische dominantie van westerse machten: solidariteit met de onafhankelijkheidsstrijd van
Algerije of van de Portugese kolonies in Afrika, de bevrijdingsbewegingen in Centraal-Amerika, en Palestina
vandaag. Soms betrof het een directe aanklacht tegen oorlog, zoals de Vietnamoorlog, of de oorlogen tegen
Irak (2003), Joegoslavië (jaren 1990) en Afghanistan (2001). Vandaag worden oorlogen in de media te
gemakkelijk vertaald als een cultureel of religieus conflict. Humanitaire bezorgdheden worden ook vaak een
dekmantel voor militaire interventie. Onze vredesbeweging heeft in haar werking altijd gewezen op de
economische, geostrategische en andere belangen die tot een oorlog kunnen leiden.
In 1993 werd binnen Vrede vzw een nieuwe basistekst afgerond die beter aangepast was aan de nieuwe
mondiale ontwikkelingen na het verdwijnen van het communistische blok. Interkapitalistische conflicten en
een scherpere Noord-Zuidtegenstelling kregen een prominentere plaats in de omgevingsanalyse van de
organisatie. Ook de internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties en de NAVO), hun samenstelling,
werking en beleid kwamen ruimer aan bod. Tenslotte werd een volledig nieuw hoofdstuk toegevoegd over
vrede en milieu. Hoewel de basistekst van Vrede nog zeer accuraat is, dringt een update ervan zich tijdens de
volgende beleidsperiode op. Nieuwe uitdagingen voor de vrede, zoals de zelfverklaarde nieuwe rol van de
NAVO, de klimaatverandering, de vele militaire interventies in het Midden-Oosten en de totale instorting van
de staatsstructuren die er mede het gevolg van zijn, de opwarming van het klimaat, de vluchtelingenstromen,
grensoverschrijdende terroristische organisaties, enzovoort, vervoegen de reeds vastgestelde zoals
kernwapens, wapenhandel, oneerlijke mondiale economische verhoudingen, geostrategie, enzovoort. Vrede
vzw slaagde er de afgelopen 66 jaar uitstekend in om de kern van haar eigenheid te behouden.
Constanten in de geschiedenis van Vrede vzw
Internationale samenwerking.
Solidariteit met de bevrijdingsbewegingen in de wereld.
Breed veiligheidsconcept: ontwapening, dekolonisatie, solidariteit = ontwapenen om te ontwikkelen; geen vrede zonder
sociale rechtvaardigheid.
Zoektocht naar samenwerkingen om de maatschappelijke invloed en de druk op het beleid te vergroten.
Eigenheid van BUVV/Vrede bewaren als belangrijke bijdrage tot het verdiepen van de Vlaamse vredesbeweging en tot
het behoud en de stimulering van de verscheidenheid binnen de vredesbeweging in Vlaanderen.
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2. Interne structuur
Algemene Vergadering

Zoals elke vzw werkt Vrede met 'leden'. Zij concretiseren de juridische basis van onze beweging in de
Algemene Vergadering die minstens tweemaal per jaar samenkomt. Eenmaal om het budget, de
werkingprogramma's en de jaarplannen te finaliseren, en eenmaal om het activiteitenverslag en de
financiële afrekening te bespreken.
De laatste vijfentwintig jaar is deze AV de combinatie geweest van enerzijds een klankbord voor de algemene
werking van de beweging en anderzijds het hoogste beslissingsorgaan qua beheer van de vzw.
Het betreft een beperkt aantal mensen die effectief naar de vergadering komen. Aangezien Vrede in essentie
een beweging is, en geen ledenvereniging, is het nooit de bedoeling geweest om de werking uit te bouwen
op basis van lidmaatschap.
We hebben de Algemene Vergadering in 2014 verjongd en vervrouwelijkt. Pogingen om de AV cultureel
diverser te maken zijn niet even succesvol. Sommige mensen wensen zich meer als activist in te schakelen en
vinden lidmaatschap van de AV minder aantrekkelijk. Enkele oudere leden die al jaren 'meedraaien' hebben
we in het verleden een soort ere-lidmaatschap aangeboden, omdat ze kennelijk de energie niet meer konden
opbrengen of fysiek niet meer in staat waren om de vergaderingen geregeld bij te wonen. Ze hebben dat met
een zekere trots aanvaard.
De ledenlijst ziet er op 24 november 2015:



























Bollaert Lucien
Casier Marlies
De Brabander Ludo,
De Klerck Willem
De Smet Marc
De Smet Merel
Eggermont Sigrid
Huygaerts Eva
Lemeire Vroni
Libeert Kasper
Ngandu Julie
Spriet Georges
Teirlinck Pieter
Van Bijlen Natasja
Van Mol Marie Jeanne
Vanmolle Kim
Van Muylem Soetkin
Verbeke Gilles
Hilde Wenes
Noortje Geerits
Lobke Van Belle
Maarten Jacobs
Vanlangendonck Geert
Van Dijck Lieve
Van Lombergen Nick
De Troyer Jesse

lid sedert 1976
lid sedert 2010
lid sedert 1996
lid sedert 2003
lid sedert 1991
lid sedert 2000
lid sedert 2000
lid sedert 2010
lid sedert 2007
lid sedert 2010
lid sedert 2006
lid sedert 1991
lid sedert 2003
lid sedert 2003
lid sedert 1996
lid sedert 2008
lid sedert 2003
lid sedert 2006
lid sedert 2010
lid sedert 2012
lid sedert 2011
lid sedert 2013
nieuw lid 2014
nieuw lid 2014
nieuw lid 2014
nieuw lid 2014
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Willy Courtaux
Alberto Fernandez

ere-lid
ere-lid

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RvB) wordt in de schoot van de Algemene Vergadering gekozen en komt minstens 8
keer per jaar samen. De Raad van Bestuur kan alle punten behandelen die ze wenst maar focust voornamelijk
op het beheer van de organisatie:
-Opvolgen of aan de bepalingen van het decreet voldaan wordt.
-Vastleggen van de grote lijnen van het beheer.
-Opvolgen van alle beheerstechnische aspecten.
-Opvolgen van de financiën.
-Evaluatie van de dagelijkse werking.
-Kwaliteitscontrole.
-Opvolgen van de functionering van het personeel via functioneringsgesprekken.

De samenstelling van de RvB is recentelijk gewijzigd door de toetreding van enkele nieuwe leden.
De huidige samenstelling is als volgt:


Voorzitter: Natasja Van Bijlen



Afgevaardigde bestuurder/penningmeester: Marc De Smet



Leden: Merel De Smet en Kim Van Molle



Secretaris buiten de raad aangeduid: Pieter Teirlinck

Personeelsploeg

De afgelopen beleidsperiode draaide Vrede vzw met een ploeg van 3,51 voltijdse eenheden:
Ludo De Brabander (sinds 1996)
Soetkin Van Muylem (sinds 2003)
Julie Ngandu (sinds 2005)
Pieter Teirlinck (sinds 2005)
Lieve Van Dijck (sinds 2015)
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BIJLAGE 4: Notulen Algemene Vergadering – 24/11/2015
Datum: 24 november 2015 Plaats: vergaderzaal Gents Ecologisch Centrum
Aanwezig: Marc, Pieter, Marie-Jeanne, Noortje, Jesse, Hilde, Marlies, Ludo, Soetkin, Julie, Georges, Lieve
(verslag)
Verontschuldigd: Merel, Lucien, Willem, Sigrid, Vroni, Kasper, Natasja, Kim, Maarten, Geert, Nick, Gilles

Agenda:

1. Beleidsplanning
Pieter geeft korte PowerPointpresentatie over het proces naar het nieuwe beleidsplan, met oa enquête
tijdschriftlezers, WG-communicatie en SWOART-bevraging.

INHOUD BELEIDSPLAN:
-

Missie/visie van Vrede vzw

-

Omgevingsanalyse
o De

verhoudingen

in

internationale

politiek

(ook

kern

van

de

werking)

met

ontwikkelingsconflicten met sociaaleconomische oorzaken en “imperiale” conflicten als
gevolg van concurrerende grootmachten. Conflicten kennen tevens geen grenzen meer (vb.
gevolgen als vluchtelingenproblematiek in Europa, aanslagen in Parijs…).
o Conclusie:

twee

pijlers

waar

we

nu

rond

werken

willen

we

behouden

(militarisering/geopolitiek & MONA). Gezien de actualiteit worden deze ook urgenter
waardoor we ook kunnen verantwoorden om daar rond te blijven werken. Binnen deze
pijlers volgen we een aantal specifieke thema’s op.


Militarisering en geopolitiek
 Belgische defensie en legeraankopen
 Kernwapens
 NAVO/EU
 Algemene militarisering en wapenhandel met menselijke veiligheid als
alternatief (“ontwapenen om te ontwikkelen”)



MONA/ Midden-Oosten en Noord-Afrika
 Palestina/Israël
 Arabische omwenteling: van Tunesië tot Syrië
 Koerdische kwestie

o We nemen klimaatverandering mee in onze inhoudelijke dossiers en volgen het op, maar
kunnen hier jammer genoeg geen volwaardige themawerking klimaat/conflict rond opzetten.
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o Daarnaast moeten we soms inspelen op actuele crisissituaties. Vooral bij de pijler MONA is
dit dikwijls noodzakelijk.
-

Socioculturele context

-

Situatieschets
o Foto van de organisatie op basis van adviezen van de commissies & bevragingen


Adviescommissie concludeert dat we goed bezig zijn maar geeft een aantal
verbetersuggesties: aandacht voor communicatie, sociale media, tijdschrift,
gegevensverzameling, work-life-balance, eigen middelen, …

-

Prioritaire uitdagingen op basis van adviezen, bevragingen en SWOART-analyse
o Vrijwilligerswerking vergroten


Doorstroom AV, RVB, meewerken aan campagnes, kring rond Vrede vergroten

o Rechtstreeks publieksbereik vergroten


Meer inzetten op mediabereik, website, sociale media, …

o Meer financiële middelen verzamelen


Vanaf 2017 duiken we in het rood omdat we geen extra middelen krijgen, dus we
moeten op andere manieren middelen verzamelen

o De referentieorganisatie blijven inzake hoofdthema’s


We worden erkend owv onze kennis inzake onze twee grote pijlers.

o Inspelen op de actualiteit


Idee van de communicerende vaten (evenwicht inspelen op actualiteit versus
jaarplanning).

 De AV verklaart zich akkoord met de prioritaire uitdagingen.

-

Strategische doelstellingen
o SD1 Vrede produceert en verspreidt toegankelijke informatie en sensibiliseert het ruime
publiek.
o SD2 Vrede ontwikkelt op eigen kracht acties, activiteiten en campagnes.


Zorgen dat we eigen acties doen

o SD3 Vrede vergroot haar slagkracht door nationale en internationale samenwerking.


Gezien historiek werken we nog altijd veel samen met partners

o SD4 Vrede werkt beleidsbeïnvloedend op (on)rechtstreekse wijze.


Zowel politiek (parlement, administratie…), vakbonden, bedrijven, …

o SD5 Vrede investeert in behoud en uitbreiding van de organisatiecapaciteit.


Vb: Integrale kwaliteitszorg, vrijwilligersbeleid, financieel beleid, ...


 De AV verklaart zich akkoord met de strategische doelstellingen.
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-

Operationele doelstellingen SD1
o Informatieaanbod stroomlijnen binnen een doordachte communicatiestrategie
o Doordacht persbeleid
o Organisatie vormende en educatie activiteiten
o Personeel van Vrede verwerft en behoudt expertise

-

Operationele doelstellingen SD2
o Vrede organiseert acties en activiteiten op basis van meerjarenthema’s
o Vrede gaat campagnematig tewerk

-

Operationele doelstellingen SD3
o Vrede werkt samen met andere organisaties aan anti-oorlogsinitiatieven
o Vrede doet aan brede netwerking
o Vrede is actief in internationale samenwerkingsverbanden

-

Operationele doelstellingen SD4
o Rechtstreekse beleidsbeïnvloeding bij politici, bedrijven of andere middenveldorganisaties
o Onderhouden van directe politieke contacten op verschillende beleidsniveaus
o Standpunten bezorgen aan parlementairen en medewerkers

-

Operationele doelstellingen SD5
o Vrede diversifieert haar inkomsten en gebruikt website om financiële middelen te
verzamelen
o Vrede voert een professioneel personeelsbeleid met inbegrip van VTO-beleid
o Vrede werkt een goed vrijwilligersbeleid uit
o Vrede werkt aan vernieuwing van de bestuursorganen
o Vrede zorgt voor een goede evaluatie van de werking en schenkt aandacht aan IKZ
o Het personeel wordt logistiek goed ondersteund

 De AV verklaart zich akkoord met de organisatorische doelstellingen.
 De AV keurt het beleidsplan unaniem goed.
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2. Begroting 2016-2020

Inkomsten:
-

Inkomsten – uitgaven: verlies vanaf 2017

-

Dit verlies is vooral te wijten aan personeelskosten: officiële CAO’s en barema’s volgen, anciënniteit
en index-stijging.

-

De lonen zijn 80% van de uitgaven, dus veel kan er op andere vlakken niet bespaard worden.

-

Verlies van bijna 15.000 euro op 5 jaar tijd wanneer er geen eigen extra inkomsten bijkomen.

-

Voorstel: vanaf 2018 de tewerkstelling van Ludo en Soetkin nogmaals terugschroeven van 0,77 naar
0,75 VTE om het bijkomende verlies te beperken

-

Dus: focus op extra financiën binnenhalen (Crowdfunding, Europese projecten, fiscale attesten,
eventuele benefieten…)

 De AV keurt de begroting van 2016 goed en keurt de principes van de vijfjarenbegroting goed.
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Bijlage 5: resultaten bevraging organisatiegenoten en
stakeholders
VRAAG 1. Welke zijn volgens u de DRIE grootste zwaktes van Vrede vzw als organisatie?

Antwoordkeuzen
Reacties
–
8,70%
te klein team
2
–
56,52%
vrijwilligersbeleid kan beter: te weinig instroom van vrijwilligers, kring rond vrede is te
13
beperkt, ...
–
17,39%
kan geen 'nee' zeggen, kan geen prioriteiten stellen en durft niet te kiezen voor een beperkt
4
aantal acties/thema's ifv de strategische doelstellingen
–
21,74%
planning kan beter: realistische tijdsinschatting, taakverdeling, duidelijke en afgebakende
5
doelstellingen en deadlines, gebruik van evaluaties om te leren uit onze ervaringen
–
8,70%
locatie kantoor is niet ideaal qua bereikbaarheid
2
–
52,17%
naambekendheid kan beter (publiek kent Vrede vzw niet, of kent eerder de woordvoerder
12
dan de organisatie)
–
21,74%
autonome actiecapaciteit is zwak
5
–
47,83%
bewegingsopbouw is te zwak, mobilisatievermogen is beperkt
11
–
4,35%
de energie die gaat in samenwerking gaat ten koste van de eigen werking/boodschap
1
–
21,74%
creativiteit, innovatie en vernieuwing van actievoeren moet beter
5
–
13,04%
weinig multiculturele organisatie/achterban (Vrede is te blank)
3
–
4,35%
te weinig samenhang tussen de werkingsonderdelen (informeren, sensibiliseren,
1
actievoeren, lobbywerk)
–
0,00%
legt teveel nadruk op informeren
0
–
8,70%
te weinig toegang tot politici
2
–
13,04%
logistiek (oude pc's en printers, ...)
3
Totale aantal respondenten: 23
Opmerkingen 1:
Wel consequent én samenhangend, maar op iets te veel fronten tegelijkertijd voor een kwalitatief goed maar
kwantitatief te beperkt team: Palestina - Nucleaire ontwapening - Geopolitiek (nu Koerden)
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VRAAG 2. Welke zijn volgens u de DRIE grootste sterktes van Vrede vzw als organisatie?

Antwoordkeuzen
–
grote flexibiliteit
–
speelt vlot in op de actualiteit, reageert alert met eigen standpunten
–
sterk geëngageerd personeel, grote productiviteit
–
grote kennis en expertise
–
brede werking (vrede vzw vindt het belangrijk om de werking en thema's niet te limiteren)
–
neemt verantwoordelijkheid als vredesbeweging (vb. reageert consequent als er oorlog
uitbreekt)
–
loyaal in samenwerkingsverbanden en onderhouden van netwerken
–
kwalitatieve opvolging van producten (tijdschrift, telex, ...) en financieel beheer
–
goed mediabereik met standpunten over onze thema's / sterke aanwezigheid van onze
woordvoerder
–
sterke jaarlijkse 'ankeractiviteiten' (Vlaggencampagne op 21/9, Hiroshima/Nagasaki
herdenking)
–
duidelijk ideologisch profiel, kritische tegenstem
–
brede netwerking
–
goede politieke contacten
–
trekker bij activiteiten, acties en betogingen
–
goede reputatie bij andere organisaties
–
weet complexe dossiers goed te vertalen naar informatief materiaal

Reacties
0,00%
0
39,13%
9
47,83%
11
60,87%
14
0,00%
0
34,78%
8
30,43%
7
13,04%
3
4,35%
1
4,35%
1
34,78%
8
8,70%
2
0,00%
0
8,70%
2
13,04%
3
17,39%
4

Opmerkingen 2:
Ledenbeweging worden
Betere logistiek eveneens, maar reeds in behandeling
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VRAAG 3. Welke DRIE aspiraties moet Vrede vzw de volgende vijf jaren hebben om z'n werking te
verbeteren?

Antwoordkeuzen
–
meer financiële middelen verzamelen op eigen kracht (minder afhankelijkheid van subsidies)
–
uitbouwen van een modern communicatieplatform (nieuwe website, facebook, twitter +
professionele ondersteuning)
–
solide vrijwilligersbeleid uitbouwen
–
grotere betrokkenheid/versterking van de bestuursorganen (AV meer betrekken, inhoudelijk
klankbord vergroten voor team, ...)
–
meer loon naar werk voor het personeel
–
naamsbekendheid vergroten
–
betere logistieke ondersteuning (computers, smartphones, printers, ...)
–
meer 'eigen' activiteiten: meer activiteiten op eigen kracht en niet in samenwerkingsverband
–
beter evenwicht vinden tussen informeren/sensibiliseren/activeren/lobby-werk
–
selectiever zijn in de samenwerkingen (meer strategische keuzes maken)
–
duurzame, langdurende campagnes opzetten met duidelijke doelstellingen per fase
Totale aantal respondenten: 23

Reacties
34,78%
8
52,17%
12
65,22%
15
4,35%
1
17,39%
4
56,52%
13
4,35%
1
0,00%
0
30,43%
7
4,35%
1
26,09%
6
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VRAAG 4 Wat zijn volgens u de DRIE belangrijkste externe bedreigingen voor Vrede vzw?

Antwoordkeuzen
Reacties
–
63,64%
te grote afhankelijkheid van subsidies / besparingsmaatregelen
14
–
50,00%
huidig politiek klimaat met voorkeur voor militaire interventies, investeringen in defensie, ... maakt
11
er onze maatschappelijke opdracht niet eenvoudiger op
–
31,82%
evidente partners schakelen zich niet voldoende in, trekken niet mee aan de kar wanneer een
7
conflict uitbreekt
–
50,00%
reguliere media besteden te weinig aandacht aan onze thema's
11
–
22,73%
onze thema's zijn moeilijk, niet sexy en bovendien conjunctuurgevoelig
5
–
40,91%
in het algemeen lijken vrijwilligers minder loyaal aan één organisatie
9
–
9,09%
perceptie van legitimiteit: namens wie spreekt vrede vzw? (we hebben geen leden)
2
–
22,73%
ontlezing van het tijdschrift / is papieren magazine nog wel relevant?
5
–
13,64%
het brede publiek ligt niet wakker van onze thema's
3
–
0,00%
Reacties
0
Overige (geef nadere toelichting)
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VRAAG 5. Wat zijn volgens u de DRIE grootste kansen voor de werking van Vrede vzw?

Antwoordkeuzen
–
subsidies: kans op verhoging + geen inhoudelijke voorwaarden verbonden aan subsidies
–
nieuwe kantooromgeving 'De Expeditie' opent nieuwe mogelijkheden (nieuwe ruimtes voor
activiteiten + connecties met andere organisatie uit het culturele middenveld)
–
samenwerking met partners
–
onze duidelijke opinie en politieke identiteit maakt het voor de buitenwereld helder waar we
voor staan
–
verontwaardiging in de maatschappij : financiële besparingen + samenwerkingsmogelijkheden
zoals met Hart boven hard
–
Vrede lijkt een van de belangrijkste contactpunten voor de koepel van Franstalige
vredesbewegingen (CNAPD)
–
richten op het hele Nederlandse taalgebied kan soelaas brengen voor uitbreiding lezerspubliek
vh tijdschrift
–
studenten: thesisonderwerpen, stageplaatsen, inleefreizen, prijs André De Smet, ...
–
ledenorganisatie worden: mogelijkheid om lid te worden vergroot de betrokkenheid
–
Reacties
Overige (geef nadere toelichting)

Reacties
21,74%
5
34,78%
8
30,43%
7
56,52%
13
60,87%
14
13,04%
3
13,04%
3
39,13%
9
39,13%
9
0,00%
0
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VRAAG 6. Welke DRIE resultaten moet Vrede vzw tegen het einde van het nieuwe beleidsplan prioritair
nastreven?

Antwoordkeuzen
Reacties
–
17,39%
meer laagdrempelige producten en communicatie aanbieden rond onze campagnes en thema's
4
–
47,83%
rechtstreeks publieksbereik van Vrede vzw vergroten (nieuwe website + inzetten op sociale media)
11
–
56,52%
meer eigen bewegingswerk: op diverse en hedendaagse manier mensen actief en langdurig
13
betrekken
–
26,09%
meer politieke impact: politieke initiatieven laten initiëren, relaties uitbouwen in ambtenarij en
6
kabinetten
–
4,35%
impact op andere organisaties vergroten
1
–
4,35%
meer campagne gericht werken en samenhang in de verschillende aspecten van onze werking rond
1
één thema
–
17,39%
meer doelgericht werken met beperkt aantal speerpunten
4
–
13,04%
Eye on Palestine film-en kunstenfestival verder professionaliseren in samenhang met anderen
3
bewegingswerk
–
52,17%
dé referentieorganisatie worden/blijven voor onze centrale thema's
12
–
13,04%
sterker inzetten op de internationale samenwerking
3
–
56,52%
heropbouw van de Belgische vredesbeweging naar een breed publiek
13
–
4,35%
Reacties
1
Overige (geef nadere toelichting)
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