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NR ACTIE omschrijving INDICATOREN 

 

SD1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 

acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren.  Onze gemeenschapscentra 

functioneren als 'laboratoriumruimte' voor expertise- en methodiekontwikkeling.  Vzw 'de Rand' 

deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse gewest 

 

 Actiefiche 1.1: Steun aan verenigingen 

 
OD 1.1: De gemeenschapscentra van 'de Rand' stimuleren en bieden ad hoc ondersteuning aan 
individuen, (specifieke doel)groepen en organisaties uit het brede (sociaal-) culturele, sportieve en 
jeugdveld,  met als doel aan gemeenschapsvorming te werken. 

1.1 
De centra houden ondersteuningsvragen van de 
lokale verenigingen, initiatiefgroepen en individuen 
nauwgezet bij in de nieuwe registratietool 

Elk centrum beschikt over een up-to-date 
register met ondersteuningsvragen, dat op 
elk ogenblik raadpleegbaar is. 

1.1 

De centra nemen initiatieven om voorrang te 
verzekeren en te verlenen aan lokale verenigingen, 
initiatiefgroepen en individuen  én bevoorrechte 
partners voor de werking voor wat betreft het 
gebruik van de infrastructuur en de logistieke 
ondersteuning. 

Het percentage gebruikte dagdelen door 
huurders uit cat. A en cat. B (*) bedraagt op 
jaarbasis minimaal 65% van het totaal 
gebruikte(**) dagdelen                                                                                
(*)Cfr art. 5 uit het huurreglement 
(**) totaal gebruikte dagdelen exclusief de 
dagdelen die door vzw ‘de Rand’ gebruikt 
worden voor eigen activiteiten en intern 
overleg). 

 
 
1.1 

De centra maken minstens jaarlijks een gezamenlijke 
analyse van de ondersteuningsvragen en passen 
indien nodig hun ondersteuningsaanbod aan aan de 
noden en vragen van de lokale verenigingen, 
initiatiefgroepen en individuen. 

"•Er is een verslag van de analysevergadering 
met daarin de conclusies. (1x per jaar) 
•In functie van de conclusies uit de 
gezamenlijk analyse wordt het 
ondersteuningsaanbod aangepast of 
uitgebreid" 

1.1 

De centra van vzw ‘de Rand’ ondersteunen de 
verenigingen en de culturele raden door hen te 
informeren en vorming aan te bieden als antwoord 
gedetecteerde noden en terugkerende vragen. 
*eerste algemene bevraging in 2022 

•Bevraging van de verenigingen en culturele 
raden naar hun noden voor wat betreft 
informatie en vorming 
•De resultaten van elke bevraging zijn terug 
te vinden in een verzameldocument 
•De verenigingen en culturele raden uit de 
zes en Jezus-Eik kunnen jaarlijks minimum 2 
info- of vormingssessies meemaken 
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1.1 

De centra zetten in op het maximaal capteren van 
alle activiteiten van lokale verenigingen en 
initiatiefnemers met het oog op een optimale 
doorstroming van informatie over activiteiten naar de 
communicatiekanalen van de centra. 

•De verenigingen krijgen maandelijks een 
digitaal formulier waarop ze de details van 
hun activiteit noteren. Verenigingen die niet 
reageren worden telefonisch gecontacteerd.  
•Doorgegeven activiteiten worden minimaal 
in de GK, op de centrumwebsite en de 
Uitdatabank gepubliceerd 

1.1 
De gemeenschapscentra gaan actief op zoek naar 
nieuwe gemeenschapsvormende initiatieven in de 
lokale gemeenschap en ondersteunen ze. 

Er worden jaarlijks 5 nieuwe initiatieven 
ondersteund 

1.1 

De centra van vzw ‘de Rand’ bieden (pro)actief 
ondersteuning aan verenigingen en lokale 
initiatiefnemers bij het realiseren van hun activiteiten 
zowel binnen als buiten de muren van het centrum. 
(=actieve receptiviteit) 
* cfr 1.1 5 algemene bevraging in 2022 

De ondersteunde verenigingen zijn tevreden 
over de geboden ondersteuning. Dit blijkt uit 
evaluatieverslagen en een periodieke 
tevredenheidsenquête 

1.1 

Het budget noodfondsmiddelen dat vzw ‘de Rand’ ter 
beschikking kreeg wordt volledig besteed aan de 
relance van de verenigingen. 
*afhankelijk van het restbedrag na de tweede ronde 
eind 2021 

Er volgt een evaluatie van de besteding van 
de noodfondsmiddelen na de financiële 
ondersteuningsronden in die gemeenten 
waar vzw ‘de Rand’ de verenigingen 
ondersteunt. 

 Actiefiche 1.2: Eigen aanbod gemeenschapscentra 

 

OD 1.2: We bewerkstelligen gemeenschapsvorming met eigen programmering en projecten, 
complementair aan wat er lokaal al georganiseerd wordt, en in coproductie met de lokale en/of 
bovenlokale gemeenschap. We zetten daarbij in op de uitdagingen en opportuniteiten die specifiek 
zijn voor de lokale context. 

1.2 

De centra van vzw ‘de Rand’ stellen in samenspraak 
met de stuurgroepen een divers en toegankelijk 
programma met activiteiten samen dat gericht is op 
ontmoeting. 

•De centra bieden samen gemiddeld 360 
activiteiten per jaar in eigen beheer of in 
samenwerking aan (excl. scholenaanbod – 
atypisch jaar 2021).  
•Met hun eigen activiteiten en activiteiten in 
samenwerking bereiken ze jaarlijks minimaal 
38.000 mensen 

1.2 
De centra ontwikkelen en formuleren een specifiek 
aanbod voor kinderen en jongeren. 

• De centra bereiken gemiddeld 8.000 
leerlingen met hun aanbod aan 
schoolvoorstellingen en educatieve 
activiteiten.  
• De centra organiseren 90 
schoolvoorstellingen en educatieve 
activiteiten.  
• De centra organiseren gemiddeld  35  
familievoorstellingen.  
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• De centra organiseren 70 andere 
activiteiten en evenementen voor kinderen 
en jongeren 

1.2 
De centra organiseren een specifiek aanbod voor 
jongeren (tieners). 

5 centra ontwikkelen een online, offline of 
hybride aanbod voor jongeren. 

1.2 
De centra ontwikkelen en formuleren een specifiek 
aanbod voor senioren. 

• Gemiddeld 35 activiteiten per jaar zijn 
specifiek gericht op senioren (inclusief 
intergenerationele activiteiten en projecten).  
• De centra organiseren, waar de nood wordt 
gedetecteerd, een opleiding 
computervaardigheden specifiek voor 
senioren, complementair aan het bestaande 
aanbod. 

1.2 
De centra maken hun reguliere aanbod toegankelijk / 
werken drempelverlagend voor anderstaligen 

We ontsluiten/omkaderen de relevante 
voorstellingen uit het reguliere aanbod met 
taaliconen, vertaalde korte inhoud en 
toeleiding via de anderstalige pagina’s van de 
website. 

1.2 
De centra van vzw ‘de Rand’ organiseren projecten 
die ontmoeting en gemeenschapsvorming 
stimuleren. 

De centra realiseren minimaal 30 projecten 
met een focus op ontmoeting tussen 
verschillende gemeenschappen. 

1.2 
De centra organiseren en ondersteunen initiatieven 
in samenwerking met lokale verenigingen en 
organisatoren. 

• In 35 % van de activiteiten van de centra 
werken we samen met een of meerdere 
lokale verenigingen of actoren.  
• 0-meting in 2022 

1.2 
De centra werken drempelverlagend via bovenlokale 
samenwerking. 

2 centra stappen in in het Uitpasverhaal 
(testcase vanuit niet aan IGS verbonden 
gemeenten) 

 Actiefiche 1.3: Aanbod anderstaligen 
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OD 1.3: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ doen aan taalpromotie en creëren oefenkansen 
Nederlands in alle onderdelen van hun werking. 

1.3 
De centra van vzw ‘de Rand’ organiseren samen met 
het Agentschap Integratie en Inburgering en de CVO’s 
intakegesprekken. 

We organiseren minimaal 7 intakemomenten 
per jaar 

1.3 De centra faciliteren lessen Nederlands in de centra. 

•Er zijn minimaal 25 cursussen NT2 per jaar in 
de centra.  
•Minimaal 300 cursisten per jaar volgen een 
cursus NT2 in de centra van vzw ‘de Rand’. 

1.3 
De centra organiseren specifieke activiteiten gericht 
op het creëren van oefenkansen Nederlands voor 
anderstalige kinderen.   

•Er zijn 50 activiteiten per jaar in de centra.  
•Er zijn 7 meerdaagse taalstages per jaar in 
de centra 

1.3 
De centra organiseren specifieke activiteiten gericht 
op het creëren van oefenkansen Nederlands voor 
anderstalige volwassenen 

Er zijn jaarlijks 12 specifieke activiteiten. 

1.3 
De centra leiden de cursisten Nederlands toe naar 
het cultuuraanbod in de centra. 

•De centra organiseren 12 
toeleidingsactiviteiten per jaar (o.a. 
rondleiding door het centrum door 
centrumverantwoordelijke en het activeren 
van de CVO’s om ook actief in te zetten op 
toeleiding).  
•Er worden minimaal 850 Randuitcheques 
geïnd in de centra van vzw ‘de Rand’. 

1.3 
De centra maken hun reguliere aanbod toegankelijk / 
werken drempelverlagend voor anderstaligen 

•We ontsluiten/omkaderen de relevante 
voorstellingen uit het reguliere aanbod met 
taaliconen, vertaalde korte inhoud en 
toeleiding via de anderstalige pagina’s van de 
website.  
•Cfr. actie onder OD2, we screenen elke 
voorstelling of activiteit op de 
toegankelijkheid voor anderstaligen.  
•We organiseren minimaal 1 infosessie 
duidelijke taal voor begeleidende partners 
per jaar. 

1.3 

De gemeenschapscentra maken een aangepast 
onthaalpakket om nieuwkomers op een 
laagdrempelige manier toe te leiden naar het aanbod 
van de centra. 

•Aantal onthaalgesprekken die door PIN vzw 
worden gevoerd en waarbij het aanbod van 
het gemeenschapscentrum wordt 
meegegeven. 
•2022 = nulmeting 
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1.3 

Plan Samenleven 
(actie 5) Oefenkansen Nederlands organiseren -voor 
Volwassenen  
 

•Wie: anderstalige deelnemers (=een 
persoon die het Nl niet als thuistaal of 
moedertaal heeft) (cfr decreet Vlaams 
Integratie- en inburgeringsbeleid) 
•Wat: Unieke deelnames X unieke activiteit 
•KPI: 
Sint-Genesius-Rode: 750 
Drogenbos: 750 
Linkebeek: 750 
Wemmel: 1125 
Kraainem: 750 
Wezembeek-Oppem: 750 
 

1.3 

Plan Samenleven 
 (actie 24) Kinderen en jongeren in contact brengen 
met cultuur 
 

•Wie: kinderen en jongeren van buitenlandse 
herkomst (cfr decreet Vl. integratie- en 
inburgeringsbeleid) 
•Wat: # kinderen en/of jongeren die worden 
toegeleid/geïnformeerd. 
•KPI: 
Sint-Genesius-Rode: 83 
Drogenbos: 83 
Linkebeek: 165 
Wemmel: 138 
Kraainem: 165 
Wezembeek-Oppem: 165 
 

1.3. 

Plan Samenleven 

(actie 13) Kinderen en jongeren in contact brengen 

met sport 

 

•Wie: kinderen en jongeren van buitenlandse 
herkomst (cfr decreet Vl. integratie- en 
inburgeringsbeleid) 
•Wat: # kinderen en/of jongeren die worden 
toegeleid/geïnformeerd. 
•KPI: 
Sint-Genesius-Rode: 60 
Drogenbos: 60 
Wemmel: 90 
 

1.3. 
Plan Samenleven 
(actie 15) Brug leggen met onderwijs 
 

•Wie: kwetsbare gezinnen (def. VVSG) 
•Wat: # kwetsbare gezinnen waarmee de 
brug wordt gelegd met onderwijs en lokale 
dienstverlening. 
•KPI: 
Sint-Genesius-Rode: 100 
Drogenbos: 100 
Linkebeek: 100 
Wemmel: 150 
Kraainem: 100 
Wezembeek-Oppem: 100 
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 Actiefiche 1.4: Subsidiebeleid Nederlandstalige sportverenigingen 

 
OD 1.4: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de beleidsperiode 
2020-2025. 

1.4 
Financiële ondersteuning  geven aan sportclubs op 
basis van lokale verdeelsleutels en met het oog op 
een kwalitatieve basiswerking. 

Overzicht aantal sportclubs die financiële 
ondersteuning krijgen voor kwalitatieve 
basiswerking 

1.4 

Ondersteuning clubs met een jeugdwerking met het 
oog op de kwaliteitsbewaking van jeugdsport. 
Stimuleren jeugdsportbegeleiders en 
jeugdcoördinatoren tot het volgen van opleiding en 
bijscholing en hiervoor financiële ondersteuning 
bieden op basis van een subsidiereglement. 

Uitvoering van het goedgekeurde 
subsidiereglement 

1.4 

Stimuleren en  ondersteunen van sportverenigingen 
tot onderling overleg in functie van het afstemmen 
van het subsidiebeleid op de lokale hedendaagse 
uitdagingen en noden, implementeren van de 
herwerkte subsidiereglementen                                                

Verslag van overleg sportraad en andere 
relevante partners 

1.4 

Ondersteunen van een duurzame sportclubwerking 
en in overleg gaan met bovenlokale partners zoals 
Sport Vlaanderen om mee na te denken over de 
uitdagingen waar de betrokken clubs mee kampen. 
Inzetten expertise sportpartners waar mogelijk op 
het terrein. 

Informatie opvragen bij relevante partners 

1.4 

Overleggen met Vlaamse-Brabantse promotiedienst 
om hun expertise inzake sensibilisering en stimulering 
van de lokale bevolking tot het opstarten van een 
sportclubwerking mee te kunnen nemen in functie 
van haalbare acties op het terrein 

Actieplan op basis van gedane overleg 

1.4 
Drempel verlagend ondersteunen van  opstartende 
sportverenigingen door middel van een startsubsidie. 

• Uitgewerkt subsidiereglement voor 
startende sportverenigingen 
• Subsidiereglement minstens 2 keer/jaar 
digitaal in de kijker zetten 
• Subsidiereglement op website permanent 
beschikbaar maken 
 
  

 
Actiefiche 1.5: Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren van 
sportparticipatie 
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OD 1.5: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de beleidsperiode 
2020-2025 

1.5 

Stimuleren van de bevolking tot sportparticipatie 
door aanbod van Nederlandstalige sportclubs 
promotiekanalen op te nemen en gezamenlijke 
promotie-initiatieven van sportraad en aangesloten 
sportclubs te ondersteunen 

Minstens 1 keer per jaar een lokaal 
sportaanbod in de kijker via de bestaande 
communicatiekanalen 

1.5 Promoten van bovenlokale sportinitiatieven 
Minstens 1 keer per jaar een bovenlokaal 
sportaanbod in de kijker zetten via bestaande 
communicatiekanalen 

1.5 

Opvolgen van cijfers en evoluties over de 
veranderende bevolking in de 3 gemeenten en 
relevante informatie delen met de sportclubs en ook 
expertise delen over de organisaties op het terrein 
hoe ze hiermee moeten omgaan.                                                                                      
•Vzw 'de Rand' brengt deze cijfers en evoluties 
binnen tijdens de bevraging van de sportverenigingen 
cfr. 1.4.3 en legt in een later stadium de link met het 
BOEST en Clubgrade aanbod. 

Verslag van de sportraad vergaderingen 
waarin vzw ‘de Rand’ bij het begin van het 
jaar een informatief en inspirerend punt met 
betrekking tot de specifieke lokale context op 
de agenda zet 

 Actiefiche 1.6: Organiseren en ondersteunen van lokale sportinitiatieven 

 
OD 1.06: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek en 
Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de beleidsperiode 
2020-2025. 

1.6 

Vzw ‘de Rand’ stimuleert lokale sportverenigingen tot 
samenwerking. Vzw ‘de Rand ondersteunt deze 
lokale sportinitiatieven financieel en/of 
organisatorisch. 

In elke gemeente wordt er minstens 1 
activiteit per jaar georganiseerd, waarbij er 
samenwerking met lokale sportpartners is. 

1.6 
Stimuleren van overleg tussen sportclubs en andere 
lokale actoren 

Minstens drie keer per jaar overleg met 
sportclubs en eventuele andere actoren 

1.6 Organisatie van complementair sportaanbod  

In elke gemeente wordt er minstens 1 
activiteit per jaar georganiseerd, aanvullend 
op het bestaande sportaanbod. 

1.6 
Deelname aan lokaal, regionaal en Vlaams 
sportaanbod bevorderen 

• Jaarlijks overzicht van promotie aanbod via 
communicatiekanalen 
• Jaarlijks overzicht van samenwerkingen met 
lokale partners (OCMW) en regionale 
partners voor toeleiding 

1.6 Organisatie bijscholing en vorming 
Vzw ‘de Rand’ organiseert of ondersteunt 
minstens 1 vorming of bijscholing per jaar. 
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 Actiefiche 1.7: De ondersteuning van het jeugdwerk in de algemene zin 

 
OD 1.07: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de 
beleidsperiode 2020-2025. 

1.7 
Verdelen basissubsidiëring aan de hand van 
verdeelsleutel per gemeente 

Vzw ‘de Rand’ ontvangt jaarlijks de 
subsidiedossiers van het jeugdwerk, maakt 
een voorstel van subsidieverdeling, legt dit 
voor aan het jeugdwerk en betaalt de 
verenigingen jaarlijks tijdig uit volgens de 
afgesproken procedure. 

1.7 
Evaluatie bestaande subsidie-reglementen          
*Vzw 'de Rand' implementeert en evalueert de 
vernieuwde subsidiereglementen 

aangepaste subsidiereglementen 

1.7 
Contacten leggen tussen jeugdwerk en relevantie 
organisaties of partners 
  

Overzicht geregistreerde vragen tijdens 
overlegmomenten met het lokale jeugdwerk. 
Overzicht oplijsting voorstellen van aanpak. 

1.7 

Evoluties delen met betrekking tot de veranderende 
bevolking                                                                               
*Vzw 'de Rand' brengt deze evoluties en cijfers 
binnen in de zoektocht naar thema's binnen de 
projectsubsidiewerkgroepen van de jeugdraden cfr. 
Vernieuwde subsidiereglementen 
  

Verslagen overlegmomenten en mailings 
waarbij verenigingen relevante info 
ontvangen 

1.7 
Jeugdwerk stimuleren om aandacht te hebben voor 
gemeenschaps-vorming en sociale cohesie 

De jeugdverenigingen worden minstens 1 x 
per jaar betrokken in een 
gemeenschapsvormend project. 

 Actiefiche 1.8: Participatiebevordering in het jeugdwerk 

 
OD 1.08: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de 
beleidsperiode 2020-2025. 
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1.8 

Vzw ‘de Rand’ bewaakt dat er voldoende overleg is 
tussen de jeugdverenigingen en andere actoren met 
als doel informatie uit te wisselen, van elkaar te leren 
en het aanbod op elkaar af te stemmen. 

Er zijn minstens 2 overlegmomenten waar 
informatie-uitwisseling tussen de 
verenigingen en het afstemmen van het 
aanbod op de agenda staan. 

1.8 

Vzw ‘de Rand’ stimuleert verbinding en spoort het 
lokale jeugdwerk en andere actoren aan tot 
samenwerking. Vzw ‘de Rand’ heeft oog voor nieuwe 
samenwerkings-vormen en breidt haar netwerk waar 
mogelijk uit. 

In elke gemeente is er jaarlijks minstens 1 
samenwerking tussen jeugdverenigingen 
onderling of tussen een jeugdvereniging en 
een andere lokale partner, ondersteund door 
vzw ‘de Rand’. 

1.8 

Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk op het vlak 
van communicatie. Ze doet dit enerzijds door haar 
expertise te delen met het oog op het bereiken van 
kinderen, tieners en jongeren met een andere 
thuistaal en anderzijds door de communicatie-
kanalen van het gemeenschaps-centrum ter 
beschikking te stellen. 

De communicatie van de verenigingen is 
aangepast en spreekt ook kinderen en 
jongeren aan die een andere thuistaal dan 
het Nederlands hebben en het 
jeugdwerkaanbod verschijnt minsten 1 x per 
jaar in de gemeenschapskrant. 

1.8 

Vzw ‘de Rand’ wil nog beter zicht krijgen op wie de 
doelgroep (kinderen, tieners en jongeren) in de vier 
gemeenten is en werkt methodieken uit om er lokaal 
mee aan de slag te gaan.                                                    
*Vzw ‘de Rand’ werkt acties uit om zowel 
lagereschool kinderen als tieners en jongeren te 
bereiken in hun bevraging  

Vzw ‘de Rand’ registreert en analyseert in de 
beleidsperiode minstens 3 keer het 
publieksbereik van het reguliere jeugdwerk 
en het publieksbereik van het algemene 
aanbod voor kinderen, tieners en jongeren. 

 
Actiefiche 1.9: Ondersteuning van vrijetijdsinitiatieven gericht op het bevorderen van het gebruik 
van het Nederlands 

 
OD 1.09: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de 
beleidsperiode 2020-2025. 

1.9 

Vzw ‘de Rand’ organiseert en ondersteunt in 
samenwerking met organisaties en lokale partners 
een laagdrempelig gemeenschaps-vormend 
vrijetijdsaanbod complementair aan wat er al bestaat 
én met het oog op het bereik van ook niet-
georganiseerde kinderen, tieners en jongeren. 

In elke gemeente vinden jaarlijks minstens 
twee jeugdactiviteiten plaats, complementair 
aan wat het jeugdwerk doet. 

1.9 
Vzw ‘de Rand’ vult het lokale vakantieaanbod verder 
aan met activiteiten op basis van noden in de lokale 
gemeenschap. 

In elke gemeente vindt minstens 1 
vakantiestage plaats tijdens het jaar. 
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1.9 

Vzw ‘de Rand’ werkt via haar gemeenschaps-centra 
een tienerwerking uit en spreekt voor de organisatie, 
promotie en toeleiding lokale en/of bovenlokale 
partners aan die dicht bij deze doelgroep staan. Vzw 
‘de Rand’ heeft ook aandacht voor het bereiken van 
niet-georganiseerde tieners met doorstroming naar 
het lokale jeugdwerk als doel. 

Vzw ‘ de Rand’ werkt een tienerwerking uit in 
minstens 3  gemeenten. 

1.9 

Vzw ‘de Rand’ onderzoekt noden en behoeften 
inzake vrijetijdsaanbod bij kinderen, tieners en 
jongeren in de gemeente. Vzw ‘de Rand’ registreert 
en analyseert deze info op het niveau van de 
gemeente en op het niveau van vzw ‘de Rand’.                                                               
*Dit onderzoek valt samen met actie 1.8.4 en de 
algemene bevraging van Vlaamse verenigingnen 
aangesloten binnen jeugd, cultuur en sportraden 
waar vzw 'de Rand' betrokken is. 

Vzw ‘de Rand’ onderzoekt, registreert en 
analyseert tijdens de beleidsperiode minstens 
2 keer de noden en behoeften inzake 
vrijetijdsaanbod bij kinderen, tieners en/of 
jongeren. 

 

Vzw 'de Rand' gaat aan de slag met de opgestelde 
bevraging uit 2022 rond vrijetijdsaanbod voor 
kinderen, tieners en jongeren en geeft gevolg aan de 
informatie die hieruit voorkomt.  
 

Vzw ‘de Rand’ onderzoekt, registreert en 
analyseert tijdens de beleidsperiode minstens 
2 keer de noden en behoeften inzake 
vrijetijdsaanbod bij kinderen, tieners en/of 
jongeren. 
 

 Actiefiche 1.10: Gemeenschapskranten 

 

OD 1.10: We geven jaarlijks zes verschillende papieren gemeenschapskranten uit in de zes 
faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. 
OD 1.11: We bieden nieuws en informatie uit de gemeenschapskranten aan via de digitale kanalen 
van de gemeenschapscentra. 

1.10 

Gevarieerde inhoud publiceren via journalistieke 
artikels over verschillende maatschappelijke 
domeinen (gemeentenieuws, verenigingsnieuws, 
interviews, cultuurnieuws, rand-nieuws) 

•5 gemeenschapskranten x 9 edities op 
jaarbasis (lijsterbes, buurten, uitgekamd, 
zandloper, sjoenke) 
•1 gemeenschapskrant x 4 edities op 
jaarbasis (kaaskrabber) 

1.10 
Vertaalde samenvattingen publiceren om 
anderstalige inwoners te bereiken 

3 vertaalde samenvattingen per editie 

1.10 
Inwoners uit de faciliteitengemeenten aan het woord 
laten (interviews met mensen via verschillende 
rubrieken en reeksen) 

Min. 50 % van de inhoud van elke editie 
bestaat uit plaatselijke onderwerpen met 
plaatselijke mensen. 

1.10 
Punctuele informatie uit de gemeenten en lokale 
besturen brengen (uitlichtingen gemeentenieuws en 
telex) 

Min. 2 blz. gemeentenieuws per editie 

1.10 
Cultuuractiviteiten van onze gemeenschapscentra en 
partners publiceren 

•2 à 3 korte artikels per editie 
•1 cultuurinterview per editie 
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1.10 Rand-nieuws 
1 artikel over bovengemeentelijke en 
transversale interessegebieden 

1.10 Bus-aan-busverdeling om iedereen te bereiken 
In elke faciliteitengemeente een volledige 
bus-aan-busverdeling + verzending op adres 
naar geïnteresseerden 

1.10 
Professionele en heldere huisstijl creëren en 
bewaken voor papieren en digitale versie 

Up-to-date houden door maandelijks overleg 
cel publicaties 

1.10 
Samenwerking met de redactieraden behouden en 
verder uitbreiden met ‘antennes’ (mensen die los van 
de vergadering onderwerpen en ideeën aanleveren) 

1 redactieraad per 1,5 maand per 
gemeenschapskrant 
Introductiegesprek met elke nieuwe 
medewerker  
6 verslagen redactieraden per 1,5 maand 

1.10 Omzetten van papieren versie naar digitale content 
Maandelijks op het moment van uitgave 
digitaal raadpleegbaar maken van de 
integrale versie van de gemeenschapskranten 

1.10 
Nieuwsberichten delen op de nieuwspagina van de 
gemeenschapscentra 

Maandelijks 5 tot 8 artikels op website en 
Facebook van de betrokken 
gemeenschapscentra publiceren 

1.10 
Content delen, betrokkenheid stimuleren via 
opnemen van gemeenschapskranten in 
nieuwsbrieven gemeenschapscentra 

Maandelijks 
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NR ACTIE omschrijving INDICATOREN 

 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met 
de lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze 
willen realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

 

SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met 
de provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van 
beleidsacties en projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de 
anderstaligen in de Vlaamse Rand bevorderen. 

 

SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen 
van Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 

 Actiefiche Taalpromotie – cultuur en gemeenschapsvorming 

 

OD 2.1: We ondersteunen de lokale besturen, organisaties en verenigingen in de Vlaamse Rand 
zodat ze in alle contactmomenten met anderstaligen inzetten op het leren, oefenen en 
gebruiken van het Nederlands. 

2.1 
Expertise uitdragen naar bredere socio-culturele 
sector 

• Minstens 3 lokale socioculturele 
verenigingen maken gebruik van ons 
ondersteuningsaanbod   
• Minstens 2 bovenlokale socioculturele 
partners actief in de Vlaamse Rand  

2.1 

Ondersteuning lokale besturen via hun cultuur- 
en gemeenschapscentra, taalpunten en 
bibliotheken.  

• Minstens 6 lokale besturen maken gebruik 
van ons ondersteuningsaanbod  
• minstens 2 keer overleg met een bovenlokale 
partner i.f.v. ondersteuning in de Vlaamse 
Rand 

2.1 Voorstelling op maat van NT2-leerders  
We (co)produceren minstens 1 voorstelling op 
maat van anderstaligen 

2.1 
Promoten van het gebruik van de 
Randuitcheques Nieuwe criteria voor het gebruik v/d cheques  

2.1 DKO via experimenteel aanbod ondersteunen 
Er is minstens 1 ondersteuningstraject binnen 
DKO opgestart. 
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 Actiefiche 2.2: Taalpromotie – jeugdbeleid 

 

OD 2.2: We ondersteunen vrijetijdsorganisaties van en voor kinderen, tieners en jongeren in de 
Vlaamse Rand zodat ze inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands door 
anderstaligen, in alle contactmomenten. 

2.2 

Visie m.b.t. oefenkansen Nederlands in de vrije 
tijd van kinderen, tieners en jongeren 
ontwikkelen en implementeren in gemeenten in 
de Vlaamse Rand 

Minstens 3 gemeenten worden begeleid in een 
lokale denkoefening rond het maken van 
bewuste keuzes m.b.t. oefenkansen voor 
kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd 

2.2 
Workshops organiseren m.b.t. oefenkansen voor 
kinderen, tieners en jongeren in de vrije tijd 

Minstens 40 vrijwilligers, animatoren en 
jeugdwerkers nemen  deel aan onze 
workshops rond taalstimulering en 
oefenkansen 

2.2 
Infosessies oefenkansen in het jeugdwerk 
 

Minstens 40 vrijwilligers, animatoren en 
jeugdwerkers nemen  deel aan onze infosessies 
jeugdwerk 
 

 Actiefiche 2.3: Taalpromotie – sport 

 
OD 2.3: We ondersteunen sportorganisaties in de Vlaamse Rand zodat ze inzetten op het leren, 
oefenen en gebruiken van het Nederlands tijdens alle contactmomenten. 

2.3 

Ondersteuning en begeleiding van clubs bij het 
bereiken van anderstaligen via incentives, 
projectondersteuning en procesmatige 
begeleiding Boest je sportclub  

• Minstens 5 clubs hebben een uitgewerkt 
taalbeleid 
• Minstens 5 clubs hebben een uitgewerkt 
onthaalbeleid 
• Minstens 5 clubs hebben een uitgewerkt 
inschrijfbeleid  

2.3 

Ondersteuning en begeleiding van clubs die 
oefenkansen Nederlands integreren in hun 
clubstages  

Minstens 5 clubs integreren oefenkansen in 
hun clubstages 

2.3 
Initiëren en ondersteunen van een  opleiding 
sportcoach voor Nederlandsleerders 

• Er vinden minstens 2 
werkgroepbijeenkomsten plaats i.f.v. het 
ondersteunen van anderstalige coaches. 
• We gaan met minstens 1 CVO in dialoog i.f.v. 
opstart NT2-traject  
• minstens 3 trainers met beperkte kennis 
Nederlands worden via coaching op het veld 
begeleid 

2.3 

Bovenlokale sportpartners stimuleren en 
ondersteunen bij hun werking voor clubs en 
verenigingen in de Vlaamse Rand.   

• We werken samen met één van de 
sportfederaties aan een vernieuwd aanbod 
voor clubs.  
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 Actiefiche 2.4: Taalpromotie – onderwijs 

 
OD 2.4: We werken permanent met onderwijspartners en lokale besturen aan alle aspecten van 
taalpromotie. 

2.4 
Opnemen van noden en uitdagingen op vraag van 
lokale besturen en basisscholen 

Minstens 3 lokale besturen maken gebruik van 
het ondersteuningsaanbod  

2.4 

Ontwikkelen en aanbieden van een centraal 
aanbod m.b.t. (flankerend) taalbeleid voor 
secundaire scholen in kader van de bijkomende 
opdracht vanuit het Randfonds 

• opstart van minstens 2 lerende netwerken 
voor (vak)leerkrachten, directies, taalankers, 
zorg- en GOK-leerkrachten … 
• opstart van minstens 2 vormingen in een 
divers en open aanbod voor alle secundaire 
scholen in de Vlaamse Rand  
• minstens 2 keer kennis en informatie op 
maat van secundaire scholen in de Vlaamse 
Rand delen via o.a. een nieuwsbrief of op de 
website van vzw ‘de Rand’ 

2.4 
Ondersteuning op maat en op vraag van 
secundaire scholen m.b.t. (flankerend) taalbeleid 

 
• de continuering van de 14 lopende 
individuele en integrale 
ondersteuningstrajecten in de secundaire 
scholen van de Rand 
• in het voorjaar een open oproep m.b.t. 
individuele ondersteuning naar de overig 17 
secundaire scholen in de Vlaamse Rand 
• Opstart vanaf september in minstens 6 
nieuwe scholen die een ondersteuningstraject 
aanvragen 

2.4 

Afstemming en samenwerking met bovenlokale 
en uitvoerende partners i.f.v. ondersteuning 
secundaire scholen 

• afstemming en overleg met minstens 3 
onderwijsactoren  
• afstemming en overleg met minstens 5 
partners die secundair onderwijs 
ondersteunen  
• afstemming en samenwerking met minstens 
3 uitvoerende partners die een aanbod hebben 
voor secundair onderwijs  

2.4 

Betrekken van directie van secundaire scholen en 
scholengroepen in de verschillende stappen van 
het project 

de stuurgroep komt minstens 4 keer per jaar 
samen 
• de verschillende netten zijn 
vertegenwoordigd in de 
stuurgroepvergaderingen 
• er is van elke stuurgroepbijeenkomst een 
verslag 
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 Actiefiche 2.5: Taalpromotie – onthaal en integratie 

 
OD 2.5: We ondersteunen lokale besturen vraaggestuurd in de uitvoering van de lokale regie 
inzake taal(promotie)-, onthaal- en integratiebeleid. 

2.5 
Overleg en samenwerking met 
partnerorganisaties i.f.v. NT2-promotie.  

• er vinden minstens 4 overlegmomenten met 
bovenlokale partners plaats 
• ‘de Rand’ agendeert minstens 2 keer signalen 
uit de Vlaamse Rand op een overlegforum. 

2.5 

Uitwerking samenwerkingsverbanden en 
realisatie ondersteuningsaanbod Taalpromotie 
volwassenen  

• Minstens 3 lokale besturen maken gebruik 
van het ontwikkelde ondersteuningsmateriaal 
• Procesmatige uitwerking van een lokaal 
onthaalbeleid of taal(promotie)beleid bij 
minstens 3 lokale besturen 

2.5 Evaluatie en bijsturing  

6 lokale besturen zijn aanwezig op een 
evaluatie- en uitwisselingsmoment.  

2.5 

We ondersteunen het Toekomstforum Halle-
Vilvoorde via zijn werkgroep Taal en Integratie bij 
de afstemming en ervaringsuitwisseling tussen de 
lokale besturen rond taalpromotie en integratie. 

Verslagen werkgroep Taal en Integratie 
Toekomstforum 

2.5 
Uitwerking samenwerkingsverbanden ifv 
realisatie ondersteuningsaanbod 

Plan van aanpak per lokaal bestuur ( vanuit de 
acties plan samenleven) 

 Actiefiche 2.6: Randbeleid 

 

OD 2.6: We volgen het randbeleid permanent op en ondersteunen het om zowel intern als 
extern de specifieke context van de Vlaamse Rand duidelijk te maken, zodat alle spelers hun 
acties kunnen afstemmen en verfijnen. 

2.6 kennisverspreiding lokale besturen 

•RandKrant (artikels & redactievergadering) 
•permanent geactualiseerde presentaties 
(intern gedeeld, extern op aanvraag), 
eventueel met toelichting naar een of 
meerdere lokale besturen 

2.6 

expertisedeling via deelnemen aan 
overlegmomenten (o.a. Toekomstforum, 
colloquium Vlaamse Rand, overleg 
mandatarissen, intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden,…) min 5 overlegmomenten (verslagen) 

2.6 
dataverzameling: contacten databronnen, studies 
lezen en media opvolgen 

min 3 lokale besturen maken gebruik van onze 
permanent geactualiseerde presentaties 
(intern gedeeld, extern op aanvraag); 
eventueel met toelichting 
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 Actiefiche 2.7: RandKrant 

 

OD 2.7: We geven jaarlijks negen papieren edities van RandKrant uit in de negentien gemeenten 
van de Rand.   We informeren en verbinden de inwoners van de Vlaamse Rand op permanente 
basis via digitale content. 

2.7 

Uitgeven RandKrant met gevarieerde inhoud via 
journalistieke artikels over verschillende 
maatschappelijke domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, human interest 
…) 9 edities op jaarbasis  

2.7 
Vertaalde samenvattingen publiceren om 
anderstalige inwoners te bereiken 

6 vertaalde samenvattingen per editie 
papieren krant 

2.7 

Inwoners uit de regio aan het woord laten (De 
Ketting, Gemengde gevoelens, De mens en zijn 
ding/dier, FiguranDt …) Min. 10 blz. per editie  

2.7 
Punctuele informatie uit de gemeenten en lokale 
besturen brengen (A tot Z, De maand …) Minstens 6 artikels per editie 

2.7 

Cultuuractiviteiten van partners uit de regio 
delen en bekendmaken (UiT in de Rand, 
cultuurinterviews en UiT-agenda) Min. 10 blz. per editie 

2.7 

Diversiteit van de Rand tonen aan de hand van 
mensen met een andere achtergrond (o.a. in 
reeks Gemengde gevoelens …) Vaste rubrieken en artikels per editie 

2.7 

Informatie brengen over het randbeleid en 
andere beleidsdomeinen van de Vlaamse 
Overheid met betrekking tot de Vlaamse Rand In minstens 1 editie op 2 

2.7 

Bewustmaken van de Vlaamse inwoners om 
oefenkansen Nederlands aan te bieden aan 
anderstaligen 

Belichten van minstens 1 
sensibiliseringsactie/jaar over het omgaan met 
anderstaligen 

2.7 Projectoproepen promoten en belichten Minstens 3 maal per jaar 

2.7 
RandKrant beschikbaar maken voor mensen met 
een leesbeperking 

Elke editie inspreken op cd en beschikbaar 
maken via TransKript 

2.7 
Inhoudelijke en vormelijke kwaliteit van de 
website verzekeren  Up-to-date houden door overleg cel publicaties 

2.7 
Inhoudelijke en vormelijke kwaliteit van de 
sociale media verzekeren Up-to-date houden door overleg cel publicaties 

2.7 

Content delen en betrokkenheid stimuleren met 
andere mediapartners (websites RINGtv en 
BRUZZ) 

Dagelijks up-to-date houden via RSS-feed in 
beide richtingen 

2.7 
Content delen en betrokkenheid stimuleren via 
nieuwsbrieven  

Maandelijks opstellen en uitsturen van een 
nieuwsbrief naar abonnees 

2.7 
Bepalen, opvolgen en analyseren van de digitale 
communicatiestrategie van RandKrant  3 analyses per jaar  
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2.7 
De bekendheid van nieuwsbrief  en website 
verhogen en van Facebookpagina consolideren  

Het aantal unieke bezoekers/maand op de 
website verhogen met 10% 

2.7 Ontwikkelen nieuwe website RandKrant 
Nieuwe website RandKrant operationeel tegen 
1 mei 2023 

 Actiefiche 2.8: De Gordel 

 

OD 2.8: We organiseren de jaarlijkse Gordel met het oog op de bevordering van 
gemeenschapsvorming, sport- en cultuurparticipatie, regiobekendheid en het Vlaamse karakter 
van de Rand. 

2.8 

Organisatie Gordelweek 
• Evaluatie Gordel 
• Benaderings- en participatiestrategie naar 
verenigingen 

•Tevredenheid deelnemers stijgt 
• Aantal verenigingen neemt toe (jaarlijks 10%) 

 Actiefiche 2.9: Taalpromotie - overkoepelende acties 

 

OD 2.9: We zetten maximaal en transversaal in op het leren, oefenen en gebruiken van het 
Nederlands in de Vlaamse Rand door beleidsdomein- en sectoroverschrijdend te denken en 
handelen. 

2.9 

Ontwikkelen en uitbouwen van een centraal 
aanbod ter versterking van vrijwilligers, 
begeleiders en andere uitvoerders. 

Er zijn minstens 3 ontwikkelde 
workshops/infosessies waarbij deelnemers uit 
verschillende domeinen participeren. 

2.9 

Lokale besturen en andere partners informeren 
over en stimuleren tot het indienen van 
projectdossiers bij Vlaamse overheid, provincie 
en andere instanties. 

• Vzw ‘de Rand’ zet proactief minstens 3 keer 
de projectmiddelen bij lokale besturen en 
andere partners in de kijker. 
• vzw ‘de Rand’ is in een voorbereidende fase 
bij minstens bij 3 projectaanvragen betrokken. 

2.9 

Het brede netwerk informeren over de 
taalpromotiewerking, nieuwe methodieken, 
experimentele projecten en andere relevante 
info. 

• er gaan minstens 8 digitale nieuwsbrieven 
met telkens minstens 4 items de deur uit 
• het taalpromotieteam publiceert minstens 50 
facebookberichten op de pagina van ‘de Rand’ 
• het taalpromotieteam organiseert minstens 2 
infosessies om geïnteresseerden te informeren 
over het aanbod en de werking. 

2.9 

Inzetten van ontwikkelde materialen ter 
ondersteuning van lokale besturen, verenigingen, 
scholen en andere partners. 

• we verdelen/verkopen minstens 10.000 
kleine boekjes  
• we verdelen/verkopen minstens 100 boeken, 
strips, cd’s en dvd’s 
• we verdelen/verkopen minstens 100 
speldozen 

2.9 

Overleg en samenwerking met 
partnerorganisaties i.f.v. dienstverlening naar 
lokale besturen, verenigingen en anderen. 

Er is overleg en afstemming met minstens 3 
partnerorganisaties (actief binnen 
verschillende domeinen) wat betreft 
dienstverlening in de Vlaamse Rand.  
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2.9 

Kennis en expertise delen en/of advies verlenen 
binnen stuurgroepen, werkgroepen of andere 
overlegfora. 

We delen via deelname aan overleg in 
minstens 8 gemeenten onze kennis en 
expertise. 

2.9 

We ondersteunen bovenlokale campagnes die 
Nederlands actief promoten en in de kijker 
zetten.  
  

• We organiseren/ondersteunen minstens 2 
acties binnen de Week van het Nederlands 
(Taalunie). 
• We formuleren minstens 2 doelstellingen 
ihkv de Heerlijk Helder campagne (Vlaamse 
overheid) 
• er is minstens 1 keer overleg ter opvolging 
van Taalhelden (RINGtv) 

 

4.1 

Afstemming en expertisedeling met het 
Agentschap Cultuur en Jeugd en hun 
partnerschappen op Vlaams niveau 

Verslagen contacten Agentschap Cultuur en Jeugd 
en hun partners op Vlaams niveau (OP/TIL, Socius, 
Cultuurconnect, Demos,...) 

4.1 

Randuitcheques en andere 
(taal)promotieacties in functie van 
cultuurparticipatie van Nederlandsleerders 
promoten Aantal gebruikte Randuitcheques 

4.1 

Expertise en good practices over het gebruik 
van de taaliconen delen met de AgII's en het 
Huis van het Nederlands Brussel 
(ontwikkelaar taaliconen) 

 
Verslagen Vlaamse werkgroep taalpromotie 

4.1 

Promoten van de impulssubsidielijn Vlaamse 
Rand en relevante projectoproepen vanuit 
het beleidsdomein jeugd  

De info m.b.t. impulssubsidie staat minstens 3 keer 
in 3 verschillende kanalen in de kijker 

4.1 

Overleg met bovenlokale sportpartners in 
functie van de afstemming van hun aanbod 
op de specifieke context van de Vlaamse 
Rand 

We werken met Voetbal Vlaanderen samen voor 
minstens 1 vernieuwd aanbod voor clubs 

4.2 
Afstemming rond de noden en uitdagingen 
met de Vlaamse onderwijsactoren 

• Verslagen afstemming Vlaamse 
onderwijspartners, Agentschappen Integratie, 
mogelijke nieuwe partners  

4.2 

Promoten van de impulssubsidielijn Vlaamse 
Rand en relevante projectoproepen vanuit 
het beleidsdomein onderwijs Minstens 3 aanvragen vanuit de Vlaamse Rand  

4.3 
Gemeenschappelijke studiedag lokale 
besturen 

 Minstens 6 van de gesproken lokale besturen is 
aanwezig op deze studiedag 
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SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier 
de meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar 
interne werking.   

 5.1: Monitoring organisatie  

 
OD 5.1: Vzw ‘de Rand’ monitort en evalueert de organisatiebeheersing en stuurt ze bij om een 
optimale transversale werking te garanderen. 

5.1 

Uitvoeren zelfevaluatie (Leidraad interne 
controle / organisatiebeheersing Vlaamse 
overheid (2015) onder externe begeleiding) 

Er is een rapport met bevindingen / uitdagingen 
mbt de organisatiebeheersing voor vzw 'de Rand' 

5.1 
Zoeken naar financieringsbronnen voor 
externe begeleidingskosten Er is externe financiering 

5.1 

Remediëren / bijsturen op basis van het 
zelfevaluatierapport (beschreven bijsturings -
en verbetertrajecten) 

in jaar N+1 pakken we minstens 50% van de 
gedefinieerde verbeterpunten aan via een 
gestructureerd plan 

 5.2 Organisatiestructuur  

 
OD 5.2: De statuten van de organisatie zijn conform het nieuwe Wetboek van Vennootschappen 
en Verenigingen. 

5.2 Voorstel voorleggen aan de raad van bestuur 

De raad van bestuur is akkoord met het voorstel 
(de organisatie volgt een door het bestuursorgaan 
goedgekeurde procedure).  

 

Procedure voor publicatie  opstarten. 

 

De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. 
 

 5.3: Financieel beleid  

 

OD 5.3: Vzw ‘de Rand’ voert een transparant financieel beleid. 
Het financieel management zorgt voor de gepaste instrumenten voor de 
budgetverantwoordelijken op de verschillende niveaus in de organisatie, zodat ze de financiële 
implicaties van de werking continu kan inschatten en indien mogelijk bijsturen. 

5.3 
Rapport aanpassen aan de veranderende 
interne of externe behoeften. Output/rapport bevat de gewenste informatie.  

5.3 
Rapport aanpassen aan externe veranderende 
omstandigheden  (wetgeving)   

Output/rapport voldoet aan de wettelijke 
verplichtingen en is goedgekeurd door diegene die 
hiervoor bevoegd is. 
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5.3 
Ict stocks ihkv telewerkbeleid worden digitaal 
bijgehouden 

Elke medewerker heeft een persoonlijk dashboard 
waarin te lezen staat welke stocks ze hebben 
ontvangen en wanneer 

 5.4: HR-beleid 

 
OD 5.4 Vzw ’de Rand’ zet in op groei en veerkracht en profileert zich als een correcte en 
aantrekkelijke werkgever, zowel voor de huidige als voor de toekomstige werknemers. 

5.4 

De werkgroep VTO werkt jaarlijks een 
vormingsplan op organisatieniveau uit. Dat 
doet ze op basis van de vormingsaanvragen, 
de geuite vormingsnoden tijdens 
evaluatiegesprekken en de vormingsnoden 
gelinkt aan interne ontwikkelingen.   

Jaarlijkse een goedgekeurd vormingsplan.    80% 
van het goedgekeurd vormingsplan wordt 
uitgevoerd.   

5.4 
 Medewerkers bevragen over de 
tevredenheid over het vormingsaanbod. 

Totaal aantal medewerkers met een score > 3/5 = 
% medewerkers, wijzend op een goed 
vormingsaanbod 

5.4 

Opleidingstraject voor leidinggevenden 
(behoefteanalyse & evaluatiegesprekken 
leidinggevenden) 1 opleidingstraject/jaar op maat 

5.4 
 Vzw ‘de Rand’ ontwikkelt voor nieuwe 
medewerkers een onthaalbeleid op maat.  

Er is een uitgewerkte onthaalprocedure op maat 
van de nieuwe medewerker voor 5 
functieprofielen. 

5.4 

Vzw ‘de Rand’ inventariseert interessante 
lectuur en geeft nieuwe medewerkers een 
overzicht van algemene en specifieke lectuur.    

Het overzicht en aanbod van de lectuur is op het 
intranet te consulteren voor 5 functieprofielen.  

5.4 
Analyse van de resultaten van de 
medewerkersbevraging Overzichtsrapport met resultaten  

5.4 
Opstellen actieplan nav de analyse 
medewerkersbevraging Actieplan is opgesteld 

5.4 
Resultaten en verbeteracties bepalen en 
terugkoppelen 

De resultaten van de medewerkersbevraging 
worden teruggekoppeld naar alle medewerkers en 
vormen de basis voor een eventuele bijsturing. 

 5.5: Communicatiebeleid  

 
OD 5.5: Vzw ‘de Rand’ werkt haar digitale communicatie strategisch uit, managet ze en voldoet 
aan de AVG-wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR). 

5.5 
Alle websites van vzw ‘de Rand’ beheren en 
opvolgen 

Er wordt voor alle website minstens op wekelijkse 
basis nieuwe content gepubliceerd 

5.5 
Uitbouwen nieuwe websites en intranet vzw 
‘de Rand’.  

Verslagen werkgroep-vergaderingen  
Vernieuw intranet of alternatieve aanpak 
De website is operationeel in 2023 

5.5 
Nieuwsbrieven van vzw ‘de Rand’ creëren en 
beheren 

1 x / maand nieuwsbrief vzw ‘de Rand’ en 
RandKrant 
Nieuwsbrief centra en team taalpromotie 
opvolgen 
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5.5 
Communicatiestrategieën vzw ‘de Rand’ mee 
uitwerken en uitvoeren Verslagen werkgroep-vergaderingen  

5.5 
Alle sociale media van vzw ‘de Rand’ beheren 
en opvolgen Aantal interacties via sociale media consolideren 

5.5 
Handleidingen, richtlijnen en procedures 
schrijven en aanpassen voor medewerkers 

De handleidingen en procedures zijn steeds 
actueel 
Voor nieuwe digitale toepassingen zijn de 
handleidingen en procedures geschreven voor de 
toepassing wordt geïmplementeerd 

5.5 
De digitale kanalen van vzw ‘de Rand’ 
analyseren 

4x / jaar cijfers analyseren en aanlevering van 
conclusies en aanbevelingen 

5.5 
Waken over een professionele en heldere 
huisstijl  

Alle communicatie verloopt volgens de 
professionele en heldere huisstijl, welke up-to-
date is.  

5.5 

Nieuwe medewerkers – indien relevant – op 
de hoogte brengen van de AVG-verordening 
(bij het onthaalproces) 

De nieuwe medewerker is op de hoogte gesteld 
van de AVG-verordening 

 5.6: Facilitair beheer en veiligheid  

 
OD 5.6: Vzw ‘de Rand’ wil op een kostenefficiënte, kwaliteitsvolle, doelmatige en duurzame 
manier actief omgaan met haar facilitaire middelen, opdrachten en contracten. 

5.6 
Consolideren en optimaliseren van de 
technische installaties 

onderhoudscontract HVAC opvolgen (via 
overheidsopdracht) - geen uitval - geen 
interventies 

5.6 

Instaan voor het eigenaarsonderhoud 
(strategisch vastgoedbeleid). Consolideren en 
optimaliseren van de gebouwschillen. 

Consolidatie van de gebouwschillen: visueel en 
bouwtechnisch   

5.6 
Instaan voor het gebruikersonderhoud (i.f.v. 
werkingsnoden). Strategisch vastgoedbeleid. Inventaris van projecten jaarlijks afwerken 

5.6 

Verbeteren van de infrastructuren 
(bouwkundig en technisch). Jaarlijkse 
investeringssubsidies via FoCi. 

Uitvoeren 1 project/jaar (€ +100 k) - Halfjaarlijkse 
dialoog met FoCi 

5.6 
Voeren van een rationeel en duurzaam 
aankoopbeleid  

•Aantal gepubliceerde en lopende 
overheidsopdrachten 
•Opstellen, publiceren, afsluiten en opvolgen van 
(raam)contracten 

5.6 

Aankoopproces herbekijken: duidelijke 
aankoopprocedure opstellen met daaraan 
gekoppelde rollen en verantwoordelijkheden Toepassen nieuw aankoopproces 

5.6 

Actief voeren van een veiligheids- en 
welzijnsbeleid inzake preventie, veiligheid en 
welzijn voor de werknemers van de 
organisatie, maar parallel hiermee ook voor 

• Aantonen van wettelijke veiligheidsdocumenten 
en instructiekaarten  
• Aantal arbeidsongevallen: 0 behouden 
• Onthaaltraject voor nieuwe werknemers/ 
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onze derden, i.e. bezoekers en vrijwilligers, 
cursisten en tewerkgestelde derden. 

vrijwilligers: integreren veiligheidsaspect, i.s.m. hr: 
elke nieuwe medewerker doorloopt het traject.  

5.6 

Optimaliseren veilige en toegankelijke 
infrastructuur: periodieke 
veiligheidsrondgangen (i.s.m. interne en 
externe preventiedienst) + toegankelijkheid 
gebouwen  

• Jaarlijks 1 verplichte veiligheidsrondgang  
• Jaaractieplan (JAP) en meerjarenactieplan 
(MJAP): uitvoeren beide plannen  
• Audit toegankelijkheid voor personen met een 
handicap: elke 3 jaar 

5.6 

Uitvoeren van wettelijke keuringen, inclusief 
opvolging van hieraan gekoppelde 
(raam)contracten: opvolging via wettelijke 
inventaris (overzichtstabellen) 

100 % uitvoering, conform de vigerende 
wetgeving 

5.6 
Vermindering van de hoeveelheid 
afvalstromen 

•Nulmeting opzetten voor aantal vuilzakken + 
hoeveelheid afval 
•Vermindering aantal vuilniszakken (uitgedrukt in 
liter) 
•Elk jaar vermindering van het afval  

 5.7: Digitalisering  

 
OD 5.7: Vzw ‘de Rand’ organiseert permanent een efficiënte, effectieve en kwalitatieve ICT-
ondersteuning in de omslag naar een meer digitale organisatievorm. 

5.7 
Beheer van computers, gebruikers, hardware 
en software verder centraliseren Actief beheer van de beheerderstool/software 

5.7 
Verdere uitbouw ‘WiFi (draadloze netwerken) 
Acces Points’ 100 % dekking van alle sites realiseren 

5.7 
Telefoniecentrale (PABX) vervangen door een 
cloudsysteem Projectrealisatie CLOUD PBX 

5.7 

Cloudmigratie van bestanden 
(delen/samenwerken met externe 
partners/actoren) Projectrealisatie Sharepoint-omgeving 

5.7 
Netwerkarchitectuur van MPLS naar SD-WAN 
veranderen Projectrealisatie SD-WAN 

5.7 
Opzetten ticketing-/supportsysteem om ICT-
problemen centraal te melden 

90 % afgesloten/opgeloste tickets binnen de 2 
werkdagen 

5.7 

Optimalisatie van de huidige 
serverinfrastructuur door applicaties in de 
cloud  

Medewerkers / externe partners moeten 70% 
apps vanuit de cloud kunnen aanspreken  

5.7 Monitoring van wifi- en LAN-netwerken 
Maandelijkse rapportering, evaluatie en eventuele 
bijsturing (do, check, act) 

5.7 
Opstellen en uitvoeren van een ‘Disaster 
Recovery Plan’ Incrementele dagelijkse en maandelijkse back-up 
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5.7 
Antidiefstalbeveiliging en 
opsporingsmogelijkheid bij diefstal 

ID-tags op alle toestellen – Stolen Notebook 
Tracking System (SNTS) aankopen 

5.7 
Dataverlies/diefstal tegengaan op alle 
werkstations 

100 % encryptie + bij aankoop van elke nieuw 
toestel 

5.7 
Standaardiseren/uniformiseren van hard- & 
software voor een gemakkelijker gebruik  

100 % uniformiteit van apps en 
besturingssystemen op de gebruikerstoestellen 

5.7 
Consolideren van het huidige vervangingsplan 
hardware 

Aankoopbeleid: 25 % vervanging/jaar van de 
volledige inventaris 

5.7 

Organiseren van specifieke taak- en 
bedrijfsgerichte interne en externe 
opleidingen, in samenwerking met de cel hr 

Mix opzetten van groeps- en individuele digitale 
vormingen. Elke werknemer krijgt minstens 1 
opleiding/2 jaar.  

 5.8: Klimaatinvesteringen  

 OD 5.8: Vzw ‘de Rand’ voert een actief beleid inzake klimaat, milieu en duurzaamheid. 

5.8 
Uitvoeren van het Energetisch Masterplan op 
advies van VEB 

Rapportering via TERRA: opvolgen + 
implementeren 

5.8 

Totaalrenovatie gebouwschillen 
gemeenschapscentra (dak- en muurisolatie) 
via de raamcontracten ‘energie-efficiëntie’ 
van het VEB en de subsidies via het 
Klimaatfonds 

Reductie energieverbruiken (gas) t.o.v. 
referentiejaar 2016 om in lijn te liggen met de 
klimaatdoelstellingen 

5.8 

Groene energie opwekken: via 
raamcontracten ‘energie-efficiëntie’ van het 
VEB + plaatsing PV-zonnepanelen 

Opvolgen energieopwekking: autoconsumptie van 
80 à 85 % van de opgewekte energie 

5.8 

Energieboekhouding: opstellen en monitoren 
energieverbruiken en plaatsen energie- en 
water(sub)meters 

•Rapportering opstellen en opvolgen 
•100 % installeren van energie- en 
water(sub)meters waar dat kan 

 

 


