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Spilfigurenweekend 1, 2, 3 maart 2019 Vayamundo – Oostende

Het kloppend hart

van onze samenleving
Onze lokale strijd voor een sterke sociale zekerheid

Sociale zekerheid is een complex thema.
Er is heel wat expertise bij onze partners van ons netwerk wat gezondheid, werk en
pensioenen betreft. Zij zijn onze sterke waakhonden.
En wij dan?
Waar staan wij als lokale vrijwilligers? Welke inbreng hebben wij?
Aan wiens kant staan wij? Hoe beïnvloeden we het debat?
Hoe beschermen we mee het kloppend hart van onze samenleving?
Sociale zekerheid is een federaal thema maar lokaal mogen we niet aan de zijlijn staan.
We strijden mee voor een sterke sociale zekerheid.
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Debatmomenten: sociale zekerheid
Wat?
Op 26 mei 2019 vinden de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen plaats. Beweging.net
wil in de aanloop naar die verkiezingen het belang van solidariteit en een goede sociale
zekerheid hoog op de agenda zetten. Beweging.academie, de vormingsdienst van
beweging.net, ontwikkelt daarom een laagdrempelige methodiek om over uitdagingen voor
onze sociale zekerheid te discussiëren. Iedereen kan deelnemen aan de debatmomenten, er
is geen specifieke voorkennis vereist.
Aanbod?
Een interactief en laagdrempelig format (2 uur durend) die informatie en standpunten over
(uitdagingen van de) sociale zekerheid (langer werken, ziekteverzekering, …) meegeeft. Een
discussieavond met kleine groepen, verschillende stellingen, echte verhalen, een korte quiz,
filmpjes en steekkaarten met extra informatie,…
Wanneer?
februari 2019 - mei 2019.
Contact?
Wil je een debatmoment organiseren? Of heb je nog vragen over de inhoud, de methodiek
of het promomateriaal? Neem dan contact op met beweging.net.
Michiel Brems:
michiel.brems@beweging.net
0473/53.68.25
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Week van de vrijwilliger
Wat?
Tijdens de Week van de Vrijwilliger 2019 (23 februari
t.e.m. 3 maart) wil beweging.net haar
(partner)organisaties ondersteunen bij de acties in
het kader van die week. We bedanken vrijwilligers en
zetten het belang van vrijwilligerswerk in de kijker.
Doelstelling is om binnen alle organisaties met 1
beeld naar buiten te komen.
Hoe?
Kleine kartonnen figuurtjes (vrijwilligers) kan je
tijdens de week verspreiden in bibliotheken, supermarkten en andere publiek toegankelijke
plaatsen. De figuurtjes zijn afbeeldingen (foto’s) van vrijwilligers die actief zijn binnen en
buiten ons netwerk en die elk in hun buurt, gemeenschap of organisatie een concreet
verschil maken. Op de achterkant een enthousiasmerend tekstje over zijn of haar
engagement, de hashtag ‘#vrijwilligerszijnoveral’ en het chapeau!-logo in watermerk.
De website www.chapeauvrijwilligers.be waar mensen een digitaal bedankingskaartje voor
vrijwilligers kunnen aanmaken.
Daarnaast is er een nationale guerrilla-actie ‘vrijwilligers zijn overal’ op 22 februari 2019.
Aanbod?
Als lokaal bewegingspunt kan je de kartonnen figuurtjes verkrijgen bij het regionaal
secretariaat en een actie organiseren in jouw gemeente.
Om een maximaal nationaal effect te bereiken organiseren we op vrijdag 22 februari een
actiemoment. Voor meer informatie, neem contact op met de stafmedewerkers.
Wanneer?
Actiemoment: vrijdag 22 februari Martelarenplein Leuven
De week van de vrijwilliger loopt van 23 februari tot en met 3 maart.
Contact?
Michiel Brems:
michiel.brems@beweging.net
0473/53.68.25
Tine Vanderaspoilden:
tine.vanderaspoilden@beweging.net
0494/90.30.28
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Rerum Novarum

Save the date!
29 mei 2019
Wat?
Het bedankingsfeest van onze vrijwilligers.
We creëren een gelegenheid om samen te komen, om elkaar te leren kennen en van elkaar
te leren.
We maken ruimte om de werking van onze partners te leren kennen, onze benen in
beweging te zetten, te genieten van muziek en interessante verhalen. Onze innerlijk mens
wordt natuurlijk ook niet vergeten!
Mobiliseer zeker vrijwilligers uit je gemeente en mensen uit je netwerk om samen naar
Rerum Novarum te komen.
Aanbod?
In februari ontvang je onze save-the-date, in april maken we het programma bekend.
Wanneer?
Woensdag 29 mei 2019
Contact?
Michiel Brems:
michiel.brems@beweging.net
0473/53.68.25
Tine Vanderaspoilden:
tine.vanderaspoilden@beweging.net
0494/90.30.28
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Luchtpijp
Wat?
In Vlaams-Brabant is luchtkwaliteit in onze woonomgeving
een prangend en terugkerend thema. Daarom werd
Luchtpijp geboren. Met Luchtpijp slaan beweging.net Leuven
en CM Leuven de handen in elkaar. Met Luchtpijp willen we
zo veel mogelijk (zelfgebouwde) fijnstofmeters in de regio
plaatsen. Het gaat ook om betrokkenheid, over hoe mensen
blootgesteld worden aan slechte lucht en over samen
werken aan een betere leefomgeving. Door meetgegevens
te verzamelen, kunnen we op termijn ook tendensen zien.
Aanbod?
We bieden burgers, gemeenten, verenigingen en scholen activiteiten en tools om rond
luchtkwaliteit te werken: een individuele fijnstofmeter om op te hangen aan je gevel, een
workshop waarbij je in groep een fijnstofmeter kan bouwen of kinderateliers en
wandelingen rond luchtkwaliteit. Voor 35 euro kan iedereen een fijnstofmeter aankopen. Op
een zelfbouwavond kan je, onder begeleiding, zo’n meter in mekaar steken. Voor de
aansluiting heb je een wifi-verbinding nodig en een stopcontact om de USB-kabel aan te
kunnen sluiten op stroom.
CM-Leuven organiseert ook een Café soiree in samenwerking met beweging.net Leuven en
OKRA Oost-Brabant met als thema: ‘fijn stof en onze gezondheid’. Een uiteenzetting door
Prof. Tim Nawrot en Frans Fierens.
Bouwmomenten:
07/02/2019 om 15uur
CM Leuven, Platte-Lostraat 541, 3010 Kessel-Lo
11/03/ 2019 om 20u
zaal De Breugel Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht.
Café soiree:
Donderdag 31 januari 20u
CM Leuven – zaal de Vaart (Platte Lostraat 541, Kessel-Lo)
Meer info?
www.luchtpijp.be - www.leuvenair.be - www.facebook.be/luchtpijp
Contact?
Wouter Van Dyck:
wouter.vandyck@beweging.net
Paul Raymaekers: paul.raymaekers@cm.be
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No need for speed
Wat?
Met een speed gun meet je de snelheid van
voorbijrijdende voertuigen op autowegen, aan
scholen, in wijken,…. De speed gun zorgt voor
objectieve gegevens over de snelheid in je buurt. De
meetresultaten verschijnen op een online kaart die
iedereen kan raadplegen.
Met de meetresultaten kan je je gemeentebestuur
aanspreken
Aanbod?
De speed gun zit in een koffer die je bij ons tegen
een waarborg (20 €) kan uitlenen. In de koffer zitten
verder ook een handleiding, een clipboard met
registratieformulieren, een USB-stick met Exceltabel,
twee fluohesjes, reservebatterijen, twee poncho’s
voor bij slecht weer. Het aanvraagformulier
daarvoor kan je vinden bij een stafmedewerker of
op de website www.noneedforspeed.be
Wanneer?
Je kiest het moment zelf. Tijdens de week van de
mobiliteit (de derde week van september) krijgt je
actie gegarandeerd aandacht.
Contact?
Tine Vanderaspoilden:
tine.vanderaspoilden@beweging.net
0494/90.30.28
www.noneedforspeed.be
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Fietsbieb

Wat?
In een Fietsbieb kan je voor kinderen tot 12
jaar, tegen betaling van fietsgeld, een jaar
lang een fiets ontlenen. Tweedehands,
maar tiptop in orde. En is zoon of dochter
aan een grotere iets toe of wil hij of zij eens
een ander modelletje of een fiets met een
hipper kleurtje? Dan mag je de ontleende
fiets gewoon inwisselen voor een ander
exemplaar van de Fietsbieb. De Fietsbieb
draait op vrijwilligers.
Aanbod?
In West-Vlaanderen, Limburg en Kempen zijn al heel wat Fietsbiebs door beweging.net
opgestart en uitgebouwd. Ook in onze regio kunnen er zeker ontwikkeld worden. We
ondersteunen de opstart van Fietsbiebs in onze regio, met een uitgebreide handleiding om
met een fietsbieb te starten en met informatie over mogelijke subsidies. Je stafmedewerker
bezorgt je een opstartpakket.
Wanneer?
Zelf in te plannen.
Minimaal zijn een locatie en diverse vrijwilligers (voor sleutelen aan fietsen, voor
administratie, voor opening van het uitleenpunt, voor promotie, …) nodig.
Contact?
Tine Vanderaspoilden:
tine.vanderaspoilden@beweging.net
0494/90.30.28
www.fietsbieb.be
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Sociale kledingcontainers
Wat?
In elke gemeente staan kledingcontainers. Ze hebben verschillende kleuren, en verschillende
eigenaars. Sommige containers zijn van privébedrijven die enkel commerciële winst
nastreven. Andere containers zijn van sociale organisaties die de opbrengsten gebruiken
voor sociale doelen in Noord en Zuid.
Het is niet altijd duidelijk welke containers welke doelen nastreven en wat de bestemming is
van de ingezamelde kledij.
Een gemeentelijke actie kan duidelijkheid scheppen voor de inwoners.
Maar zo’n actie kan nog veel meer.
In sommige gemeentes is er een exclusief samenwerkingsverband tussen de gemeente en
sociale organisaties om kledingcontainers te beheren. Dat is reeds het geval in Boutersem,
Begijnendijk, Haacht, Tremelo en Leuven.
Beweging.net werkte een stappenplan uit hoe je dat best aanpakt èn welke resultaten je kan
behalen.
Als je laagdrempelig en heel concreet wil werken rond thema’s armoede, internationale
solidariteit en wegen op het lokaal beleid, dan is deze actie voor jullie bedoeld!

Figuur: voorbeelden van kledingcontainers van sociale organisaties

Meer info?
Herman Ooms:
herman.ooms@skynet.be
Lydia Vanhirtum:
Lydia.vanhirtum@beweging.net
0477/46.27.53
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Plannen voor plaats
Wat?
Bouwmeester Leo Van Broeck heeft maar één boodschap: wij mensen nemen teveel plaats
in. We moeten anders gaan nadenken over wonen en bouwen, over ontwikkeling en
mobiliteit. Alleen zo kunnen we binnenkort onze klimaat-en energiedoelstellingen halen, een
toekomst bieden voor volgende generaties en de biodiversiteit vrijwaren. Dat hoeft niet te
leiden tot bezuiniging, versobering of verlies. ‘Plannen voor plaats’ pleit voor compacter
bouwen, de versterking van stads-en dorpskernen, slim omgaan met erfgoed en de creatie
van open ruimte. Dat zijn sleutels voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en
meer inclusieve leefomgeving.
Aanbod?
Je krijgt een volledig pakket voor een boeiend inhoudelijk moment: filmvoorstelling, toolbox
met stellingen en voorbeelden om in kleine groepen te discussiëren, handleiding voor de
moderator om alles in goede banen te leiden. Het pakket is ontwikkeld in samenwerking met
beweging.net Mechelen-Turnhout en Vormingplus Kempen, KVLV en Rurant.

Wanneer?
Je kiest het tijdstip zelf.

Contact?
Tine Vanderaspoilden:
tine.vanderaspoilden@beweging.net
0494/90.30.28
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Maakbaar Leuven
Meer herstellen, fiksen, repareren, delen en hergebruiken. Meer samenwerken. Meer plezier.
Meer creativiteit. In het nieuwe repair-platform Maakbaar Leuven steken we de koppen en
handen bij elkaar!
De organisaties en bedrijven die het Charter van Maakbaar Leuven onderschrijven,
waaronder beweging.net Leuven, willen kennis, kunde en infrastructuur bundelen om meer
en betere hersteloplossingen mogelijk te maken. Zij zien de uitbouw van een
toekomstgerichte hersteleconomie als een hefboom naar beter productontwerp en meer
lokale productie.
Maakbaar Leuven streeft die visie na met nieuwe combinaties van sociale economie en
reguliere economie, vrijwilligerswerk en professioneel werk, diensten en design, sociale
innovatie en hightech.
Maakbaar Leuven faciliteert mee maandelijks repair cafés telkens op een andere locatie in
Leuven. Repair cafés zijn bijeenkomsten die draaien rond samen repareren. Op de locatie
waar het repair café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal beschikbaar om allerlei
reparaties uit te voeren.
Vanaf 1 maart opent MAAKbar in de Tiensestraat in Leuven. MAAKbar wordt hét
experimenteerlabo van beter herstellen, meer delen, hergebruiken en steeds minder
weggooien. MAAKbar maakt Maakbaar Leuven heel concreet. MAAKbar wil inspireren zodat
jij thuis zelf aan de slag kan. Mensen die zelf iets willen ondernemen op vlak van herstellen,
upcyclen of delen geven we bij MAAKbar letterlijk de ruimte. Er zal een gereedschappenbib
zijn waar je gereedschap kan uitlenen. MAAKbar draait met en door vrijwilligers. MAAK het
mee en kom eens bij ons langs.
Website: www.maakbaarleuven.be
Goesting om zelf een repair café te organiseren? Of om mee te helpen in een repair café?
Maakbaar Leuven geeft je hierbij de nodige ondersteuning en advies.
Volg ons op facebook:
Maakbaarleuven
MAAKbar
Contact?
Michiel Brems
michiel.brems@beweging.net
0473/53.68.25
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Sociale audit
Wat?
Na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 moet er over gewaakt worden dat elke
gemeente/stad voldoende aandacht besteedt aan sociale thema’s en het verenigingsleven.
Met de integratie van het OCMW in het gemeentebestuur en het nieuw decreet van lokaal
sociaal beleid is dat belangrijk. In elke gemeente gaan we op zoek naar vrijwilligers die een
sociale audit van het beleid van hun gemeente doen. Welke sociale maatregelen zijn in het
bestuursakkoord opgenomen? Komen ze tegemoet aan de noden? Welke maatregelen
dreigen het sociaal beleid te hypothekeren? En blijft gemeente of stad op koers? Dat zijn de
vragen waarmee de vrijwilligers aan de slag gaan.
Ze doen dit aan de hand van een handige methodiek en checklist voor sociaal beleid. Ze
doorwroeten het bestuursakkoord en andere beleidsteksten. Ze gaan in gesprek met
bestuurders en gemeenteraadsleden en leggen hun oor te luisteren bij het lokale
middenveld. Op basis daarvan maken ze een sociaal rapport op: hoe scoort zijn/ haar
gemeente inzake sociale thema’s? Met dat rapport komen we naar buiten en houden we de
druk hoog!
Ons aanbod?
We trainen vrijwilligers uit onze beweging om met de sociale audittool aan de slag te gaan.
Tijdens hun werk worden ze gecoacht, zowel op technische als praktisch vlak.
Wanneer?
September – december 2019
Meer info?
Marie-Jeanne Hendrickx
mj.hendrickx@beweging.net
0475/ 50.67.70
Michiel Brems
michiel.brems@beweging.net
0473/53.68.25
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Agenda
Januari
•

Groeten uit Lesbos
24/01 – 20u
Beweging.net Leuven
Martelarenlaan 8
3010 Kessel-Lo

• Café Soiree
31/01 – 20u
Zaal ‘De Vaart’
CM Leuven, Platte-Lostraat 541
3010 Kessel-Lo

Februari
•

Bouwmoment luchtpijp
07/02 – 15u
CM Leuven, Platte-Lostraat 541
3010 Kessel-Lo

•

Actiemoment week van de vrijwilliger
22/02
Martelarenplein Leuven

Maart
•

Spilfigurenweekend
01/03 – 03/03
Vayamundo Oostende

• Bouwmoment luchtpijp
11/03 – 20u
Zaal ‘De Breugel’
Wespelaarsesteenweg 85, 3150
Haacht

Mei
• Sociale zekerheid infoavond
15/05 – 19u30
UPC Kortenberg
• Rerum Novarum
29/05
Citadel Diest

• Week van de vrijwilliger
23/02 – 03/03
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