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eerste woord

In elk tijdsgewricht zal deze missie andere vraagstukken opnemen, andere 
medestanders vinden, andere methoden en technieken ontwikkelen, andere 
vrijwilligers kunnen aantrekken. Maar telkens valt het netwerk terug op fun-
damentele doelstellingen die de tijdgewrichten overleven en de focus houden 
op wat ons als netwerk bindt: mensenrechten, rechtvaardige zorgzaamheid, 
gecorrigeerde markteconomie, kwaliteitsvolle arbeid, solidariteit in gezondheid 
en welzijn, ecologisch bewustzijn, gemeenschapsvorming, culturele ontplooi-
ing, veerkrachtontwikkeling, vrede, kwaliteitsvolle democratie en een inspire-
rende geloofsovertuiging. 

Het maakt dat de beweging geen eendagsvlieg is, geen populisme wil hanteren 
en geen gemakkelijke gesprekspartner is aan overlegtafels of bij sociale en po-
litieke acties. Het zorgt er ook voor dat de beweging dicht bij het leven van elke 
dag staat en via alle partnerorganisaties mensen voortdurend uitnodigt om 
mee te doen. Om kennis te maken, te participeren en lid te worden. Mooi toch, 
vrijwilligers die het zich aantrekken. Die willen bijdragen aan de doelen die we 
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O p zaterdag 3 juni ll. verkozen de leden van de algemene ver-
gadering een nieuwe voorzitter. Wij namen toen afscheid van 
Patrick Develtere en bedankten hem voor zijn inzet in de voor-
bije zeven jaren. Onder zijn voorzitterschap startte de nieuwe 

organisatie en tegelijk ook het verruimde netwerk “beweging.net”. Een open 
netwerk met een duidelijke visie en een prominente plaats in het sociaal en 
politiek middenveld. De partners noteerden op het startcongres heel gepast 
dat de beweging inzet op “een samenleving waarin iedereen kan participeren, 
waar solidariteit en rechtvaardigheid is en waar we evolueren naar een sociaal 
en ecologisch duurzaam samenlevingsmodel. Wij geven werkenden, niet-wer-
kenden en maatschappelijk kwetsbare personen een stem in de samenleving.” 
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delen en zich daarom engageren. We zeggen graag dat we zo’n 250 000 vrij-
willigers mogen bereid vinden om hun plannen uit te voeren, maar wellicht zijn 
het er meer. We zeggen graag dat we onze plaats verdienen in het middenveld: 
daar tussen markt en overheid, waar mensen zich actief betrekken en de zaken 
als groep aanpakken. Maar dat is veel te bescheiden. Het is immers een cruci-
ale plaats; onmisbaar als we naar het effect daarvan kijken. Die effecten zien 
we op alle niveaus en op alle plaatsen. Lokaal en bovenlokaal; in het bedrijf en 
bij de overheid; in de vrije tijd, maar ook op het werk; bij ontmoeting, ontspan-
ning, vertier en debat; als partner van het beleid of als luis in de pels, op elk 
moment van het leven of het nu als baby, kind, jongere of volwassene, ziek 
en gezond is. Al sinds 1891 is onze beweging in volle ontwikkeling en in bijna 
alle landen van West-Europa zijn er toen golven van groepsbetrokkenheid op 
de samenleving ontstaan. Maar nergens in Europa is de impact van de sociale 
beweging, die bij ons vooral Christelijk is, zo indrukwekkend als in België. Ons 
maatschappelijk bestel dat zich laat kenmerken als een Rijnlands model, ge-
combineerd met Scandinavische elementen, is actief mee opgebouwd door de 
beweging. Concrete  elementen daarvan zien we in ons land bij de overheid die 
actief is op publieke vraagstukken, een gemiddeld hogere belastingdruk met 
uitgebreide voorzieningen voor geselecteerde groepen en een actieve herverde-
ling van middelen. Daarnaast merken we een grote aandacht voor (kansen tot) 
arbeidsparticipatie, gendergelijkheid en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
We mogen daar best trots op zijn. Het verklaart ook onze weerstand wanneer 
ingrepen van het beleid aan de fundamenten van ons systeem krabben.

Maar het werk is niet af. De vraagstukken van dit tijdsgewricht zijn groot en 
dagen ons uit. De mij meest gestelde vraag van de voorbije weken kan ik 
samenvatten met de Latijnse uitdrukking “Quo vadis?”. Waar ga je heen, wat 
zijn je plannen, hoe zie je de aanpak… ? Ik kan niet anders dan antwoorden 
met de kernelementen van de beweging. De missie en de doelen liggen vast. 
Gelukkig. De kwaliteit van ons netwerk, de spitsvondigheid van onze voorstel-
len en antwoorden, de betrokkenheid van onze vrijwilligers, onze impact op 
het maatschappelijk debat en het beleid: daar zullen we de komende periode 
het werk verder zetten. Om ons nieuw gevormd netwerk met frisse moed haar 
uitgezette spoor te laten trekken. 

Ik kijk uit naar ons engagement, onze samenwerking en onze impact.


