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VERSLAG VAN DE VERGADERING 

 
 
1. Vlaanderen in Actie 
 
 
Minister-president Kris Peeters licht kort de conceptnota „versterken en verdiepen van ViA‟ 
toe. Hij deelt mee dat Brigitte Mouligneau, afdelingshoofd van de Stafdienst VR (dep. DAR), 
werd aangeduid als procesmanager van ViA. Zij zal voortaan het centrale aanspreekpunt zijn 
voor ViA en zal op alle vergaderingen waar ViA/Pact2020 aan bod komt, aanwezig zijn.  
Naar aanleiding van- en voortbouwend op de conceptnota werd tevens een ontwerp van 
gemeenschappelijke verklaring opgesteld. Deze ontwerpverklaring is een uitnodiging voor de 
ViA-partners om zich te engageren in het uitwerken en uitvoeren van de transversale 
thema‟s alsook om zich verder in te zetten als ambassadeur van ViA.  
De minister-president vraagt of „de Verenigde Verenigingen‟ vragen hebben m.b.t. de 
conceptnota en/of het ontwerp van gemeenschappelijke verklaring. 
 
1) „de Verenigde Verenigingen‟ schaart zich achter de conceptnota „versterken en 
verdiepen van ViA‟. Wel wenst men een aantal verduidelijkingen, zo wenst men ondermeer 
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te weten hoe de transversale thema‟s zich verhouden tot het „reguliere‟ ViA-programma, wat 
men concreet verwacht van „de Verenigde Verenigingen‟ m.b.t. de rol van ViA-ambassadeur 
en welke de status is van de voorliggende ontwerpverklaring. 
 
De minister-president geeft voor deze verduidelijkingen het woord aan de procesmanager 
van ViA, Brigitte Mouligneau. De procesmanager legt uit dat het gewone ViA programma 
onverminderd en versterkt doorgaat, maar dat we tegelijk ook naar een volgende fase gaan 
met ViA: bij de transversale thema‟s is het niet enkel de bedoeling om advies aan de ViA-
partners te vragen, maar vooral om ook daadwerkelijk samen te werken met de ViA-partners 
rond deze brede thema‟s. De relatie tussen de transversale thema‟s en het reguliere ViA-
beleid wordt weergegeven in de tabel op pagina‟s 8-10 van de conceptnota. Wat de rol van 
ViA-ambassadeur betreft is het de bedoeling dat de ViA-partners actief communiceren rond 
ViA alsook de doorvertaling maken naar hun achterban m.b.t. de transversale thema‟s en de 
voortgang rond deze thema‟s. 
De minister-president verduidelijkt dat de gemeenschappelijke verklaring een publiek 
document is waarin alle ViA-partners hun engagementen verankeren; door middel van de 
verklaring worden m.a.w. de wederzijdse engagementen uit de conceptnota (her)bevestigd. 
Formele ondertekening van het document is niet nodig. Minister-president Peeters wenst 
tevens mee te delen dat de conceptnota op 21 september 2011 zal worden toegelicht aan de 
Raad van Wijzen. De leden van de Raad van Wijzen zullen zich dan kunnen uitspreken over 
de wijze waarop zij betrokken wensen te worden bij de transversale thema‟s; de minister-
president hoopt op een sterk engagement vanuit de Raad zodat we met zijn allen het ViA-
project meer en beter kunnen uitdragen.  
 
2) „de Verenigde Verenigingen‟ volgt bovenstaande zienswijze en wenst actief betrokken te 
worden bij de transversale thema‟s. Dit is namelijk een voorwaarde om ViA degelijk te 
kunnen uitdragen; tot nog toe gebeurde dit onvoldoende. „de Verenigde Verenigingen‟ merkt 
op dat „de Verenigde Verenigingen‟ as such niet telkens betrokken dient te worden, maar dat 
per transversaal thema de meest geschikte partners in het middenveld moeten betrokken 
worden. Dit betekent echter niet dat enkel partners waarvoor het transversale thema tot de 
core-business behoort, kunnen intekenen: het is de bedoeling om voor elk transversaal 
thema een zo breed mogelijke groep van partners samen te brengen. 
 
3) Bij wijze van voorbeeld stelt minister Lieten dat elke minister, die verantwoordelijk is voor 
een transitiethema, pragmatisch moet bekijken waar welke verenigingen betrokken kunnen 
worden. Viceminister-president Ingrid Lieten bevestigt dat ze meer betrokkenheid zal 
voorzien bij projecten zoals kinderarmoede (in het kader van het VAPA). Ze verwijst in het 
licht van meer betrokkenheid ook naar de klankbordgroep die is voorzien ter ondersteuning 
van de opdracht aan de Commissie Soete om het innovatie-instrumentarium te screenen. „de 
Verenigde Verenigingen‟ zal in deze klankbordgroep worden opgenomen. 
 
4) De minister-president en de viceminister-presidenten verwijzen „de Verenigde 
Verenigingen‟ naar procesmanager Brigitte Mouligneau voor verdere informatie en/of 
concrete afspraken rond de transversale thema‟s. „de Verenigde Verenigingen‟ zal daartoe 
eerstdaags een afspraak maken met Brigitte Mouligneau. 
 
 
2. Interne Staatshervorming  
 
Viceminister-president Geert Bourgeois verwijst naar het projectopvolgingssysteem interne 
staatshervorming voor wat betreft de stand van zaken van het project. Een tussentijdse 
rapportering aan zowel de Vlaamse Regering als de VVP is voorzien tegen eind 
september/begin oktober 2011. Minister Bourgeois stelt voor om naar aanleiding van de 
tussentijdse rapportering, opnieuw in dialoog te gaan met „de Verenigde Verenigingen‟ en 
hiervoor een afspraak te maken. De minister geeft ook mee dat het voor een aantal 
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specifieke projecten (zoals planlastvermindering, regioscreening, enz) belangrijk is deze door 
te nemen. 
 
„de Verenigde Verenigingen‟ kijkt uit naar deze afspraak in oktober 2011 met minister 
Bourgeois. Men vraagt zich wel af of er naargelang het domein/de bevoegde minister, al dan 
niet meer of minder overleg met de sectoren nodig is; het is immers belangrijk om bij het 
opmaken van de inventaris, per domein het middenveld te betrekken. Zij kennen het „terrein‟ 
en kunnen belangrijke aanvullingen aanbrengen, wat ook voor de opvolging belangrijk is. Dit 
is een algemene opmerking, men wil geen specifiek domein viseren. Minister Bourgeois zal 
deze bezorgdheid meenemen en aankaarten bij de verschillende ministers. 
 
3. Hervorming integratiesector 
 
‘de Verenigde Verenigingen‟ was verrast door de plotse goedkeuring van de conceptnota 
rond de hervorming in de integratiesector; er gebeurde immers voorafgaand een consultatie 
met het middenveld over de hervorming maar in deze consultatie werd een ander scenario 
besproken dan hetgene dat goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering. Het scenario in 
de goedgekeurde conceptnota is volgens ‘de Verenigde Verenigingen‟ een invulling die neigt 
naar instrumentalisering van het middenveld. De taken van het middenveld worden feitelijk 
overgenomen door een overheidsagentschap. „de Verenigde Verenigingen‟ had graag de 
kans gekregen om over dit nieuwe concept vooraf van gedachten te wisselen, maar daar is 
het nu te laat voor. Men vindt dat men in dit dossier onvoldoende geconsulteerd en 
betrokken werd. „de Verenigde Verenigingen‟ hoopt echter alsnog in dialoog te kunnen 
treden over de betrokken conceptnota. 
 
Viceminister-president Geert Bourgeois meent dat er sprake is van een kleine misvatting: de 
conceptnota bespreekt enerzijds een organisatorische hervorming, anderzijds is er een deel 
dat dieper ingaat op integratie, participatie, enz (vb: inburgeringscoaches). Het middenveld 
en de lokale besturen komen in dit laatste stuk aan bod en worden volgens de conceptnota 
versterkt via bijkomende middelen. 
 
Indien „de Verenigde Verenigingen‟ meer in dialoog wenst te treden is dit geen probleem; de 
minister legt uit dat verschillende actoren naar aanleiding van de conceptnota reeds 
afspraken hebben gemaakt om de nota te bespreken. Het is belangrijk na te gaan welke rol 
het verenigingsleven kan spelen voor de integratie van nieuwkomers; de minister meent 
immers dat er zowel voor het verenigingsleven als voor de lokale overheden een belangrijke 
rol moet weggelegd worden m.b.t. integratie. 
 
„de Verenigde Verenigingen‟ zal een afspraak maken met de minister om de nota te 
bespreken en om de grieven van het middenveld omtrent de gevolgde procedure kenbaar te 
maken; „de Verenigde Verenigingen‟ hoopt dat er in de toekomst meer overlegd zal worden 
met het middenveld vooraleer een nota wordt goedgekeurd. 
 
De minister-president en minister Bourgeois bevestigen het belang van een goede 
samenwerking met het middenveld. Viceminister-president Bourgeois zal „de Verenigde 
Verenigingen‟ een uitnodiging sturen om deze problematiek te bespreken. 
  
 
4. Varia 
 
 
 4.1. Financiering ‘de Verenigde Verenigingen’ 
 
de Verenigde Verenigingen‟ legt uit hoe de huidige financiering voor het jaar 2011 eruit ziet 
(financiering via het participatiedecreet, projectfinanciering i.k.v. ViA en de Prijs voor het 
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Vrijwilligerswerk 2011). Wat de toekomst (2012 en verder) betreft denkt „de Verenigde 
Verenigingen‟ te werken rond innovatie (o.a. alternatieve financieringsmodellen) en 
participatie, telkens met de focus op het lokale beleidsniveau en hoopt men ondermeer 
betrokken te worden in de uitwerking van de transversale thema‟s. „de Verenigde 
Verenigingen‟ hoopt m.a.w. te kunnen genieten van een zekere projectfinanciering (indien 
mogelijk met een termijn langer dan 1 jaar). 
 
Minister-president Kris Peeters stelt dat wat de financiering van „de Verenigde Verenigingen‟ 
voor 2012 en verder betreft: 

 Hij aan „de Verenigde Verenigingen‟ vraagt een concreet voorstel uit te werken en 
daarover contact  op te nemen met Brigitte Mouligneau om de subsidiëring van de 
werking van „de Verenigde Verenigingen‟ in het kader van ViA te bespreken. 

 De Prijs voor het Vrijwilligerswerk ook in 2012 zal georganiseerd worden 
 
De minister-president nodigt daarnaast alle collega-ministers uit om na te gaan of zij 
middelen ter beschikking kunnen stellen van „de Verenigde Verenigingen‟. Bovendien: in 
2013 worden er in principe ViA-events gepland, er dient nog te worden nagegaan op welke 
vlakken „de Verenigde Verenigingen‟ hierin kunnen betrokken worden. Tot slot wil de 
minister-president meegeven dat het – gezien de huidige financiële en economische situatie 
– niet evident is dat de Vlaamse Regering financiële middelen toekent met een termijn van 
langer dan 1 jaar. 
 
„de Verenigde Verenigingen‟ dankt de minister-president voor zijn verduidelijking en herinnert 
eraan dat de Vlaamse Regering zich via het actieplan 2011-2012 geëngageerd heeft om 
“oog te hebben voor de budgettaire wensen van het verenigingsleven en te streven naar een 
maximaal stabiele subsidiebasis” 
 
 4.2. VLEVA 
 
„de Verenigde Verenigingen‟ deelt mee dat zij zich eind 2010 kandidaat heeft gesteld om lid 
te worden van de vzw Vlaams-Europees verbindingsagentschap (VLEVA), maar heden ten 
dage nog steeds geen lid is. De minister-president is op de hoogte van de achterliggende 
problematiek en zal bij algemeen directeur Jan Buysse nogmaals navragen hoe dit 
uitgeklaard kan worden. 
 
Daarnaast vermeldt „de Verenigde Verenigingen‟ - zoals aangegeven in de brief - dat zij op 
vraag van VLEVA een bijdrage schreven voor het cahier EU2020 van VLEVA, maar deze 
bijdrage niet opgenomen werd en op een vraag om uitleg hieromtrent geen antwoord 
gegeven werd (in het voorwoord van het cahier staat bovendien dat enkel leden van VLEVA 
een bijdrage schreven). De minister-president zal ook omtrent deze kwestie contact 
opnemen met VLEVA, maar vraagt „de Verenigde Verenigingen‟ om in tussentijd ook zelf 
nogmaals contact op te nemen. 
 
 
 
 
 
 


