
 

 

 

 

Beleidsplan 2011-2015 
 



 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 

INLEIDING 1 

1. MISSIE 3 

2. SITUATIESCHETS 4 

Voorgeschiedenis: de Belgische Liga’s voor Mensenrechten 4 

Liga voor Mensenrechten vzw 5 

De Liga voor Mensenrechten als sociaal-culturele beweging 5 

Organisatorisch kader 7 

3. OMGEVINGSANALYSE 10 

’Inflatie van  Mensenrechten’ 10 

Detentie 10 

Privacy 11 

Verschuivingen in het mensenrechtenveld 11 

Nog steeds een te klein draagvlak voor mensenrechten 12 

4. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 13 

Strategische doelstelling 1: de Liga verbreedt het maatschappelijk draagvlak voor 

mensenrechten 14 

Strategische doelstelling 2: de Liga vergroot de efficiëntie in haar werking 22 

Strategische doelstelling 3: de Liga verzekert de continuïteit 25 

Strategische doelstelling 4: de Liga weegt op het beleid 28 

5. PERSONEEL EN MIDDELEN 31 

Middelen 31 

Personeel 35 

6. TOETSING AAN ARTIKEL 16 VAN HET DECREET 41 

7. TOTSTANDKOMING VAN HET BELEIDSPLAN 50 

Evaluatie van het beleidsplan 2005-2009 en lessen voor het beleidsplan 2011-2015 50 

Chronologisch overzicht totstandkoming beleidsplan 2011-2015 50 

Gegevensverzameling 52 

BIJLAGEN 54 

Bijlage 1. Samenstelling van de  bestuursorganen 54 

Bijlage 2. De stakeholdersbevraging 55 

Bijlage 3. Financieel Plan 2011-2015 55 

 



 

 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015  1 

 

INLEIDING 

Dat dit beleidsplan er kwam, was lang niet evident. Terwijl de Liga stakeholders bevroeg, zich 

verdiepte in haar sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen analyseerde, en de 

publiekscampagne rond privacy voorbereidde, werd in Brussel beslist dat de Liga geen subsidies 

kon aanvragen als sociaal-culturele beweging voor de beleidsperiode 2011-2015. De beslissing 

had niet alleen tot gevolg dat de Liga haar werkingsmiddelen zo zou verliezen maar ook het 

grootste deel van haar loonsubsidies. De Liga was ervan overtuigd dat deze beslissing onterecht 

was, en besloot dan ook om, naast een actie om haar voortbestaan te verzekeren, de campagne 

privacy en haar dagelijkse werkzaamheden tóch een volwaardig beleidsplan op te stellen en in te 

dienen.  

 

Na het verlossende bericht dat de Liga toch verder subsidies zou ontvangen voor de komende 

beleidsperiode, werd het beleidsplan tijdens de eerste maanden van 2011 herwerkt. Het 

aanpassen van het beleidsplan werd als een kans opgevat om enkele veranderingen en 

verbeteringen door te voeren. Het jaarplan 2011, de eerste concrete invulling van het 

beleidsplan 2011-2015, is een eerste bewijs van een nieuwe wind die door de Liga waait.  

 

Zoals in de eerste beleidsperiode werd gewerkt aan professionalisering van 

beleidsmedewerkers en inhoudelijke uitbouw, zal in de tweede beleidsperiode worden 

geïnvesteerd in de professionalisering en uitbouw van het bewegingswerk, professionaliseren 

van de organisatie, sensibilisatie en het zoeken naar een gezond evenwicht tussen beleid- en 

bewegingswerk. 

 

De eerste hoofdstukken van dit beleidsplan schetsen het kader waarin de Liga voor 

Mensenrechten werkt. Hoofdstuk 1 behandelt de missie van de Liga voor Mensenrechten. 

Vervolgens wordt, in het tweede hoofdstuk, de geschiedenis van de Liga geschetst en in 

hoofdstuk 3 wordt een omgevingsanalyse gemaakt betreffende mensenrechten.  

 

Daarna wordt er dieper ingegaan op de werking van de Liga. Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van 

de 4 strategische doelstellingen en de onderliggende operationele doelstellingen. Hier worden 

ook enkele mogelijke acties en indicatoren weergegeven. Welke middelen en hoeveel personeel 

beschikbaar is om deze doelstellingen te bereiken, wordt in hoofdstuk 5 beschreven.  
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Tot slot wordt de inhoud van het beleidsplan getoetst aan artikel 16 van het decreet in 

hoofdstuk 6 en beschrijft hoofdstuk 7 hoe het beleidsplan tot stand is gekomen.  



 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015   3 

 

 

1. MISSIE 
“ De Liga wil structurele en incidentele inbreuken op de mensenrechten voorkomen, 

opheffen of aanklagen. Tegelijk wil zij een zo groot mogelijk maatschappelijk 

draagvlak creëren voor de mensenrechten. 

De Liga realiseert dit door op het beleid te wegen en door informatieve, gerechtelijke 

en sensibiliserende acties en activiteiten te ondernemen in België, meer bepaald in 

Vlaanderen en Brussel. 

De waarden die daarbij gerespecteerd worden zijn deze vastgelegd in de Universele 

Verklaring van de Rechten van de Mens, met aandacht voor diversiteit.” 

De werking van de Liga bestaat uit twee grote luiken: enerzijds het voorkomen, aanklagen of 

opheffen van mensenrechtenschendingen, anderzijds een zo groot mogelijk maatschappelijk 

draagvlak creëren voor mensenrechten. 

 

In de eerste beleidsperiode werd vooral geïnvesteerd in het eerste luik. Er werd gewerkt aan 

professionalisering, opbouw van kennis en expertise, en het smeden van netwerken met 

experten en andere organisaties.  

Daarnaast werden tal van gerechtelijke acties gevoerd waardoor heel wat wetswijzigingen 

bewerkstelligd konden worden. Dit zorgde niet alleen voor heel directe en efficiënte 

beleidsbeïnvloeding, maar trok ook de aandacht van politici. De verschillende gerechtelijke 

overwinningen zorgen ervoor dat de politici waarde hechten aan de analyses van 

wetsvoorstellen en -ontwerpen van de Liga. 

 

Zo werd tijdens de eerste beleidsperiode een stevige basis gebouwd waarop de Liga het tweede 

luik, sensibilisatie, kan stoelen. De grote publiekscampagne rond privacy, op het eind van de 

eerste beleidsperiode, was een mooie aanzet tot de tweede beleidsperiode waarin meer 

aandacht zal besteed worden aan sensibilisatie. 
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2. SITUATIESCHETS 

 

VOORGESCHIEDENIS: DE BELGISCHE LIGA’S VOOR MENSENRECHTEN 

Over de oprichting van de allereerste Belgische mensenrechtenliga spreken verschillende 

bronnen elkaar tegen. Volgens de ene zou de eerste Belgische mensenrechtenliga tegelijk met de 

Franse zijn opgericht in 1890 naar aanleiding van de Dreyfuszaak, volgens andere bronnen zou 

de Belgische liga pas 11 jaar later, op 8 mei 1901, zijn opgericht. De zielsvader van de Liga zou 

EUGÈNE MONSEUR geweest zijn, die militanten van socialistische en liberale strekking rond zich 

wist te verenigen om bijstand te geven aan iedereen van wie de vrijheid werd bedreigd of 

rechten werden geschonden. Het staat vast dat de eerste Liga haar activiteiten moest staken 

tijdens de Eerste Wereldoorlog en in 1920 een nieuwe Liga in het leven geroepen werd. 

 

Van deze tweede Liga weten we –weinig verrassend- dat ze protesteerde tegen het 

antisemitisme in nazi-Duitsland. Dit zou meteen ook de aanleiding zijn geweest voor haar 

oprichting. Haar activiteiten werden beëindigd door de bezetting. Na de Tweede Wereldoorlog 

nam een groep advocaten, geschokt door de manier waarop collaborateurs werden berecht, het 

initiatief om de Liga opnieuw op te richten. In 1954 ontstond zo de ‘Belgische Liga voor de 

Verdediging van de Rechten van de Mens’. In de jaren ´70 van de twintigste eeuw (onder het 

voorzitterschap van GEORGES ARONSTEIN) werd de Liga erkend als Instelling van Openbaar Nut. 

Dit bracht met zich mee dat de Liga voor het eerst rechtspersoonlijkheid verkreeg en dus kon 

tussenkomen in gerechtelijke en administratieve procedures. 

 

Intussen waren de Frans- en Nederlandstalige strekking binnen de Liga langzaam maar zeker uit 

elkaar gegroeid. Het ontstaan van de ‘Cultuurgemeenschappen’ was hieraan niet vreemd. 

Franstalige en Nederlandstalige organisaties vielen hierdoor onder verschillende 

subsidieregelingen, wat het organisatorisch moeilijk maakte om als tweetalige organisatie door 

te gaan. In 1978 werd dan ook de ‘Ligue des Droits de l’Homme’ opgericht, op 1 maart 1979 

gevolgd door de Liga voor Mensenrechten vzw. In 1982 werd de splitsing bevestigd door de 

officiële opheffing van de Belgische Liga. 
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LIGA VOOR MENSENRECHTEN VZW 

Zoals hierboven beschreven, was de Belgische Liga altijd een collectief van geëngageerde 

intellectuelen die onrechtvaardigheden wilden aanklagen en mensen in een zwakke 

rechtspositie poogden te ondersteunen. Dit was niet anders voor de Vlaamse Liga. Er was dan 

ook geen sprake van een duidelijk gestructureerde en geplande werking maar eerder een 

amalgaam van initiatieven van de bestuurders. Deze initiatieven waren meestal gebaseerd op de 

actualiteit of op activiteiten van andere verenigingen. Daarnaast werd de werking getekend door 

de voortdurende financiële onzekerheid. Zo moest de Liga meermaals een lening aangaan bij 

vzw Netwerk of bij bestuurders om de lonen van het personeel te kunnen uitbetalen. Het lage 

budget stond lange tijd ook een degelijke werking in de weg. Zo moest de Liga het tot in 2002 

stellen met één computer voor 5 personeelsleden. Deze primitieve en onzekere 

werkomstandigheden waren uiteraard weinig motiverend voor de staf, met heel wat 

personeelswissels tot gevolg.  

 

DE LIGA VOOR MENSENRECHTEN ALS SOCIAAL-CULTURELE BEWEGING 

De subsidiëring als sociaal-culturele beweging liet een nieuwe wind waaien door de Liga. Het 

decreet verplichtte de Liga tot het opstellen van een meerjarenplan, het uitkiezen van duidelijk 

afgebakende werkingsthema’s en het vooropstellen van meetbare doelstellingen. Het spreekt 

voor zich dat dit geen eenvoudige opdracht was voor de Liga.  

 

De Liga koos er in haar eerste beleidsplan voor om te werken rond detentie, burgerrechten en 

ordehandhaving en privacy. Hierbij zou ze bijzondere aandacht besteden aan de bestrijding van 

discriminatie. De Liga is de enige beweging in Vlaanderen die rond deze thema’s werkt. Haar 

kennis en expertise worden erkend en gewaardeerd. Journalisten, politici, studenten, 

gedetineerden en vele anderen contacteren de Liga met informatieve vragen of om een 

standpunt toe te lichten.  

 

De Liga voerde wettelijke rechtszaken, de meeste met succes. Zo kwamen er onder druk van de 

Liga (na veroordelingen) wijzigingen aan de wet op de bijzondere opsporingsmethoden, de 

jeugdbeschermingwet, enz. Zo werd ook het Antwerps straatverbod vernietigd door de Raad van 

State. Al deze zaken werden uiteraard ook gebruikt bij beleidswerk en sensibilisatie. De Liga 

organiseerde debatten, colloquia en studiedagen, gaf vormingen, publiceerde brochures en 

promootte haar tijdschriften.  
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In de tweede helft van de beleidsperiode bouwde de Liga haar bewegingswerk meer uit. Er werd 

een vrijwilligerswerking opgezet, een campagne rond databewaring gelanceerd, meegewerkt 

aan een sociaal-cultureel project rond internering (‘Geen schuld, wel straf!’) in samenwerking 

met fotograaf Lieven Nollet, het Museum Dr. Guislain en de Vlaamse Gemeenschap, afdeling 

Welzijn en Samenleving. Tot slot werd een brede publiekscampagne georganiseerd rond het 

thema privacy. Hierbij werd de nood aan een bewegingsmedewerker al snel gevoeld, en in 2009 

werd dan ook een bewegingsmedewerker aangeworven. 

 

De Liga is voorbereid om tijdens de tweede beleidsperiode haar bewegingswerk verder uit te 

bouwen en te komen tot een goede verhouding tussen beleidswerk en bewegingswerk. 
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ORGANISATORISCH KADER 
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BESTUURSORGANEN 

De Liga voor Mensenrechten is een traditionele vzw met een Algemene Vergadering, een Raad 

van Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Het is een ledenorganisatie; ieder die een bijdrage betaalt, 

kan lid worden. 

 

De Algemene Vergadering telt maximum 50 leden en komt één keer per jaar samen. Om de leden 

de kans te geven om de Liga van dichtbij te volgen, worden zij uitgenodigd voor alle 

vergaderingen van de Raad van Bestuur en ontvangen ze ook de verslagen. Ze mogen deelnemen 

aan de Raad van Bestuur met raadgevende stem. 

 

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen. Om de 2 jaar worden er verkiezingen 

georganiseerd. Gewoonlijk zijn er 20 à 25 leden. Er wordt ook steevast een vertegenwoordiger 

van de Ligue des Droits de l’Homme uitgenodigd als waarnemer. 

 

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een 

bestuurder zonder extra functie. Zij komen twee weken voor elke vergadering van de Raad van 

Bestuur samen om de dagelijkse werking op te volgen en de bestuursvergadering voor te 

bereiden. 

 

De beslissingen van het bestuur worden uitgevoerd door de staf, die momenteel bestaat uit vijf 

medewerkers: een coördinator, een beleidsmedewerker, een bewegingsmedewerker en 1,5 

administratieve medewerkers. 

 

VRIJWILLIGERS 

De Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks bestuur van de Liga bestaan 

volledig uit vrijwilligers. Daarnaast werkt de Liga met verschillende groepen van vrijwilligers: 

 

 De redacties van TvMR en Fatik: beide redacties bestaan uit academici en mensen uit de 

praktijk die vrijwillig 4 maal per jaar vergaderen, de inhoud van de tijdschriften bepalen 

en zelf bijdragen schrijven. Ook gastauteurs schrijven vrijwillig. 

- De overleggroep privacy: de overleggroep privacy is een groep van een aantal experts in 

bepaalde privacythema’s en mensen met interesse in privacy die zich hiervoor willen 
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engageren. Zij helpen de medewerker privacy om op de hoogte te blijven van de 

actualiteit over privacy en komen op regelmatige basis bijeen. 

- Vrijwillige beleidsmedewerkers: regelmatig bieden zich mensen aan (vaak studenten of 

werkzoekenden) om inhoudelijk werk voor de Liga te verrichten. Sommigen onder hen 

willen rond een bepaald thema werken en werken vrij zelfstandig aan een dossier, 

anderen schrijven artikels voor de nieuwsbrief. 

- Vrijwillige vertalers: de liga riep enkele jaren geleden vertalers op om vrijwillig voor de 

Liga te werken. Zij vertalen persberichten en artikels van de Ligue, de AEDH en 

internationale organisaties. Ze vertalen ook voor de internationale rapportage en soms 

zelfs wetenschappelijke artikels. 

- Vrijwilligers voor de campagne: in het kader van de campagne werden in het verleden 

een aantal vrijwilligers geactiveerd. Gezien het thema hebben de leden van de 

overleggroep privacy zich tijdens de vorige campagne heel actief ingezet. Daarnaast 

konden we rekenen op andere vrijwilligers voor het geven van vormingen, het maken 

van filmpjes, het illustreren van een publicatie, enz. Ook tijdens de komende 

beleidsperiode zal de Liga vrijwilligers aanspreken om actief deel te nemen aan de 

campagne rond internering.  
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3. OMGEVINGSANALYSE 

 

’INFLATIE VAN MENSENRECHTEN’ 

De status van mensenrechten is vandaag de dag wat dubbelzinnig. Enerzijds is er ongetwijfeld 

meer aandacht voor mensenrechten, zeker in de academische wereld. Er zijn allerhande 

academische en postacademische vormingen en tal van interessante publicaties. Ook in de 

nationale rechtspraak zien we steeds meer verwijzingen naar mensenrechtenverdragen. Op 

internationaal niveau komen er ook steeds nieuwe verdragen bij, vaak met bijhorende 

controlemechanismen, in zoverre er kan gesproken worden van een ‘inflatie van 

mensenrechten’. 

 

Anderzijds dringen mensenrechten nog steeds te weinig door tot het beleid en tot het politieke 

debat. Daar zien we dat het mensenrechtendiscours geen plaats krijgt, of te snel aan de kant 

wordt geschoven in naam van een hoger doel (meestal ‘de veiligheid’ of ‘de strijd tegen het 

terrorisme’). Over mensenrechten kan plots onderhandeld worden. Velen tonen zich bereid een 

basisrecht, als het recht op privacy, op te geven als hen wordt voorgehouden dat dit leidt tot 

meer veiligheid of als er een financieel voordeel aan gekoppeld wordt. Dit maakt sensibilisatie 

moeilijker, maar ook meer dan ooit nodig. 

 

 DETENTIE 

België kampt al jaren met een aanhoudende overbevolking van de gevangenissen. De 

overbevolking leidt tot mensonwaardige toestanden, die meer dan eens aan de kaak werden 

gesteld door internationale toezichtorganen zoals het CPT (Raad van Europa) en het CAT (VN). 

In 2009 werd dan ook terecht beslist om de situatie aan te pakken, zij het niet op de manier die 

de Liga al jaren bepleit. Er werd beslist om massaal veel gevangenissen bij te bouwen en in 

afwachting daarvan gevangeniscellen te huren in Tilburg. Dit is geen duurzame oplossing, gezien 

al meermaals werd bewezen dat het bijbouwen van gevangenissen een aanzuigend effect heeft 

en de cellen binnen de kortste keren weer volzet zijn. De Liga moet dan ook blijven pleiten voor 

een meer efficiënte aanpak van het probleem van de overbevolking (hogere strafdrempel voor 

voorlopige hechtenis, betere uitstroom, enz.). Bovendien wordt de uitvoering van de Basiswet op 

het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerde steeds weer uitgesteld. Ook hier is 

een taak weggelegd voor de Liga.  
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Enkele jaren geleden leek er eindelijk beweging te komen in het –eveneens al jarenlang 

aanslepende- probleem van de geïnterneerden in de gevangenissen. Er zouden twee 

gespecialiseerde beveiligde zorgcentra komen voor geïnterneerden en er kwam een nieuwe 

interneringswet. Intussen laat de bouw van de instellingen nog steeds op zich wachten en werd 

de inwerkingtreding van de wet al herhaaldelijk uitgesteld. Wellicht duurt het dus nog enkele 

jaren voor er echt beterschap komt betreffende het lot van de geïnterneerden in de gevangenis. 

 

Ook op het gebied van jeugdbescherming is er weinig reden tot optimisme. Hoewel er geen 

cijfermateriaal voorhanden is dat aantoont dat de jeugddelinquentie zou stijgen, worden er 

steeds meer plaatsen voorzien in jeugdgevangenissen. Dit is vooral te wijten aan het hoge aantal 

jongeren in een problematische opvoedingssituatie en aan jongeren met psychiatrische 

problemen voor wie geen plaats is in een aangepaste instelling. 

 

PRIVACY 

Nieuwe technologieën maken het mogelijk om allerhande aspecten van het privéleven van elk 

individu te controleren en allerlei gegevens te bewaren. Sinds de aanslagen van 11 september 

2001 wordt dit ook als noodzakelijk en normaal beschouwd. Er hoeft niet over gedebatteerd te 

worden of bijzondere methoden voor politie, parket en inlichtingendiensten nodig zijn, of 

telecommunicatiegegevens bewaard moeten worden en of er bewakingscamera’s nodig zijn in 

de bus of op de tram. Men gaat ervan uit dat meer controle de veiligheid ten goede komt, en wie 

is er nu tegen veiligheid? 

Bovendien zijn er heel wat actuele wetgevende initiatieven, zowel op Europees als op nationaal 

niveau, die aan de aandacht van de modale burger lijken te ontsnappen.  

Er is nood aan informatie omtrent de recente evoluties, over de risico’s van het vrijgeven van 

persoonlijke gegevens en er is nood aan debat. Hier is zeker een rol weggelegd voor de Liga. 

 

VERSCHUIVINGEN IN HET MENSENRECHTENVELD 

Tot voor kort was de Liga de enige mensenrechtenorganisatie die focuste op mensenrechten in 

Vlaanderen. Natuurlijk zijn er andere organisaties die op één of andere manier rond 

mensenrechten werken, maar meestal rond één concreet deelaspect en zelden vanuit een 

juridische benadering. De Vlaamse tak van Amnesty International werkt wel op een 

gelijkaardige manier als de Liga, maar focuste aanvankelijk op mensenrechten buiten België. 

Hierin kwam recent verandering. Ook Amnesty International Vlaanderen zal voortaan 

beleidswerk uitvoeren en sensibiliseren over mensenrechten in België. Gezien dit voor hen 
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nieuw terrein is, komen ze wel eens raad vragen bij de Liga. Binnen de Liga moet nagegaan 

worden hoe die samenwerking optimaal kan verlopen en geen bedreiging vormt, maar eerder 

een kans biedt om een breder publiek te bereiken en meer te wegen op het beleid. 

 

NOG STEEDS EEN TE KLEIN DRAAGVLAK VOOR MENSENRECHTEN 

Wie bij de Liga werkt, merkt dagelijks dat er nog heel wat misverstanden bestaan over 

mensenrechten. Voor velen is het nog onduidelijk welke juridische problemen als 

mensenrechtelijk gekwalificeerd kunnen worden. Velen lijken al snel bereid om bepaalde 

rechten (zoals het recht op privacy) op te geven als ze geloven dat dit leidt tot bepaalde 

voordelen. Ook in het politieke debat ontbreekt een mensenrechtelijke inslag nog te vaak. De 

Liga voelt dan ook een duidelijke nood aan sensibilisatie, zowel van beleidsmakers als van het 

brede publiek. 
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4. STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

Dit beleidsplan is grondig voorbereid met een uitgebreide interne gegevensverzameling, 

stakeholdersbevraging en heel wat besprekingen binnen planningsteam, bestuur en staf. De 

SWOT-analyse en de gegevens waarop deze is gebaseerd, zijn terug te vinden in bijlage.  

We beperken ons hier tot de beschrijving van de strategische en operationele doelstellingen die 

de Liga zichzelf de komende vijf jaar stelt. Op basis van een denkoefening binnen het team 

worden al enkele mogelijke acties en indicatoren beschreven. Deze mogen echter niet opgevat 

worden als een concreet actieplan. De definitieve acties zullen jaarlijks in het jaarplan of in het 

voortgangsrapport beschreven worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Liga beïnvloedt het beleid op een 

constructieve manier, sensibiliseert het 

brede publiek en informeert kritisch 

over de toestand van de mensenrechten 

in Vlaanderen en België. 

 

De interne werking 

is efficiënt. 

Het maatschappelijk 

draagvlak voor 

mensenrechten 

wordt  verbreedt. 

 

 

De continuïteit 

wordt verzekerd. 

 

De Liga voor 

Mensenrechten 

weegt op het 

beleid. 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1: DE LIGA VERBREEDT HET 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK VOOR MENSENRECHTEN 

Een thema zoals mensenrechten is complex en voor het brede publiek moeilijk te omvatten. Het 

is de taak van de Liga om dit verstaanbaar en concreter te maken voor een breed publiek. Dit zal 

gebeuren door het doorvoeren van grote tweejaarlijkse campagnes rond een specifiek thema. 

Daarnaast zal er ook nog rond het vorige campagnethema ‘privacy’ verder worden gewerkt door 

het organiseren van Big Brother Awards en het oprichten van een overleggroep privacy.  

Door acties die ook op mensen zonder expertise gericht zijn, creëert de Liga een breder 

draagvlak voor mensenrechten en meer specifiek voor haar beleidsthema’s. Om dit op een 

efficiënte manier aan te pakken moet er in 2010 werk gemaakt worden van een 

communicatieplan en doelgroepenwerking.  
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OD1. DE LIGA WERKT MET TWEEJAARLIJKSE THEMA’S EN CAMPAGNES 

De vorige campagne werd in de stakeholdersbevraging als één van de Liga’s sterktes genoemd. 

Daarnaast werd er op gewezen dat de Liga meer educatieve en activerende activiteiten moest 

ondernemen. Uit deze overwegingen werd besloten om het bewegingswerk in de komende 

beleidsperiode sterker uit te werken. Het opzetten van acties en educatieve activiteiten zal 

ervoor zorgen dat de werkingsthema’s van de Liga dichter bij de mensen worden gebracht. Om 

dit te bereiken wordt er tweejaarlijks een concreet thema gekozen waarrond er een campagne 

wordt opgezet. Ook het beleidswerk staat in deze periode in het teken van het campagnethema. 

Beleidswerk en bewegingswerk ondersteunen en versterken elkaar.  

Bij het organiseren en doorvoeren van de campagne worden er partnerschappen aangegaan met 

artistieke en culturele organisaties en met vormingsinstellingen. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 evaluatie van de voorgaande campagne 

 een aparte rubriek in de elektronische nieuwsbrief 

 straatcampagne in combinatie met een ludieke actie 

 ontwikkeling van een documentaire 

 opmaken van vormingen 

 Big Brother Awards 

NORMEN EN INDICATOREN:  

 twee zichtbare campagnes tegen eind 2015 

 jaarlijks minstens drie publieksactiviteiten 

 samenwerkingsverbanden met artistieke en culturele organisaties en 

vormingsinstellingen 

 per campagne minimum vier educatieve activiteiten 

 aantal deelnemers aan de activiteiten 

 tevredenheidscore van de deelnemers 

 reacties op de activiteiten 

 

OD2. DE LIGA REIKT JAARLIJKS EEN ‘PRIJS VOOR MENSENRECHTEN’ UIT 

Naar aanleiding van de Internationale dag van de Mensenrechten op 10 december reikt de Liga 

voor Mensenrechten haar jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten uit aan een persoon, project of 

organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt op vlak van mensenrechten. Het is een moment 



 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015   16 

 

waarop mensenrechten op een positieve manier in het daglicht worden gesteld. Het is ook een 

gelegenheid om persaandacht te schenken aan een persoon, project of organisatie die opkomt 

voor mensenrechten. Bij de selectie van de kandidaten zal in de toekomst ook extra aandacht 

worden besteed aan diversiteit. Door het uitreiken van een studentenprijs voor een thesis of 

andere teksten rond mensenrechten in België, probeert de Liga ook meer studenten en jongeren 

bij deze prijs te betrekken. 

De Prijs voor Mensenrechten is een succesvol concept, dat werd ook bevestigd door de 

stakeholders. Daarom zal de Prijs verder uitgebouwd worden tijdens de beleidsperiode 2011-

2015. 

MOGELIJKE ACTIES 

 organiseren van de Prijs voor Mensenrechten 

 selecteren van de kandidaten met oog voor diversiteit 

 promoten van de Prijs voor Mensenrechten 

 verder uitschrijven van de bestaande procedure 

 uitreiken van een studentenprijs voor een thesis of andere publicatie 

INDICATOREN 

 de Prijs voor Mensenrechten vond 5 keer plaats tijdens de beleidsperiode 2011-2015 

 persaandacht 

 aantal aanwezigen 

 positieve evaluatie door de aanwezigen 

 de uitgeschreven procedure is een werkinstrument  

 

OD3 DE LIGA VERBETERT HAAR PERS- EN PUBLIEKSWERKING  

Momenteel verloopt de communicatie via de nieuwsbrief, website, sociale media, persberichten, 

studiedagen enz. De contacten met de pers en het publiek moeten de komende jaren meer 

gestructureerd aangepakt worden. De stakeholdersbevraging toonde aan dat er werk gemaakt 

moet worden van een communicatieplan en daarmee verbonden ook een duidelijker zicht op de 

doelgroepen. Door het vooraf bepalen van de communicatiestrategie bij de verschillende acties, 

kan er meer gericht gecommuniceerd worden naar de verschillende doelgroepen. Bij de 

planning van de activiteiten wordt daarom vanaf 2011 steeds vooraf duidelijk gemaakt wat de 

doelgroepen zijn en daaraan worden de communicatiemiddelen vastgekoppeld. De coördinator 

zal zich verder vormen op het gebied van communicatie en eventueel informatie inwinnen bij 

professionelen.  
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Daarnaast moet ook de databank met de contactgegevens verbeterd worden zodat verschillende 

er via trefwoorden en sectoren naar mogelijke partners en geïnteresseerden kan worden 

gezocht.  

MOGELIJKE ACTIES:  

 procedure uitschrijven rond het schrijven van persberichten  

 databank aanvullen en vlotter toegankelijk en bruikbaar maken 

 communicatieplan opstellen 

 een gestructureerde doelgroepwerking ontwikkelen 

 verschillende doelgroepen bereiken 

 bijzondere aandacht voor moeilijker te bereiken doelgroepen 

INDICATOREN 

 de doelgroepen werden bepaald bij het organiseren van acties 

 totstandkoming van een communicatieplan 

 organisatie van ludieke acties om de aandacht van de media te trekken 

 nieuwe mensen en een breder publiek werden bereikt (naast de huidige leden en 

vrijwilligers)  

 

OD4. DE LIGA BREIDT HAAR EDUCATIEVE FUNCTIE UIT 

In de stakeholdersbevraging werd opgemerkt dat de educatieve functie van de Liga sterker in de 

verf moet worden gezet. Het organiseren van een tweejaarlijkse campagne (zie OD1) vormt één 

van de antwoorden op deze vraag. Daarnaast zal de Liga haar educatieve opdracht verder 

uitbouwen, door het organiseren van vormingen rond de beleidsthema’s, het verspreiden van 

informatie via een straatactie of een infostand, het uitgeven van publicaties of het organiseren 

van uitstappen.  

Hierbij wordt er steeds rekening gehouden met verschillende doelgroepen aan de hand van een 

communicatieplan en duidelijkere doelgroepenwerking (zie OD3). Er wordt niet enkel gesteund 

op leden, vrijwilligers en mensen die al bekend zijn met het werk van de Liga, maar ook actief 

gezocht naar een nieuw publiek. Dit wordt bereikt door samenwerking met andere organisaties 

en verenigingen zoals Vormingplus, hogescholen en universiteiten, het Steunpunt Buitenlands 

Beleid, Victoria Deluxe, de Ligue des Droits de l’Homme enz. Daarnaast worden de evenementen 

ook gepubliceerd op de sociale netwerksite, de UIT databank of in de nieuwsbrief. 
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MOGELIJKE ACTIES: 

 infostand aantrekkelijker en inhoudelijk interessanter maken 

 structurele samenwerking met andere organisaties en vormingsinstellingen 

 educatieve activiteiten voorzien per tweejaarlijkse campagne  

 bezoek aan het Internationaal Strafhof en/of het Europees Hof voor de Rechten van de 

Mens  

 vormingen voor de zorgsector, gevangeniswezen, de advocatuur, studenten, enz. rond 

internering 

 educatief materiaal rond mensenrechten 

NORMEN EN INDICATOREN:  

 evaluatie van de infostand door de staf en vrijwilligers 

 totstandkoming van vernieuwd infomateriaal 

 minstens vier educatieve activiteiten 

 minstens één lespakket aan vormingsinstellingen per campagne (voor verschillende 

doelgroepen) 

 nieuwe publicaties 

 samenwerking met hogescholen en universiteiten 

 

OD5. DE LIGA BREIDT HAAR VRIJWILLIGERSWERKING UIT 

Via vrijwilligers worden de thema’s van de Liga uitgedragen en ook voor de werking van een 

kleine organisatie zoals de Liga zijn vrijwilligers van groot belang. De inzet van een 

geëngageerde groep vrijwilligers kan een groot verschil maken. Om deze redenen wordt er 

geïnvesteerd in een uitbreiding en optimalisatie van de vrijwilligerswerking. Dit wordt gedaan 

door het opmaken van basismateriaal zoals een vrijwilligersdraaiboek, het actief zoeken naar 

nieuwe vrijwilligers tijdens activiteiten en het organiseren van een vrijwilligersdag om de 

actieve vrijwilligers te bedanken en te motiveren.  

De vrijwilligers werken momenteel rond beleidsthema’s zoals internering of privacy maar 

schrijven ook artikels in de tijschriften of voor de nieuwsbrief en website of vertalen teksten 

voor de Liga. Momenteel zijn er 70 vrijwilligers, al zijn die niet allen even actief. Ongeveer 35 

onder hen beschouwen we als ‘actieve vrijwilligers’: ze vervullen op regelmatige basis 

opdrachten voor de Liga. We streven naar een uitbreiding van 5vrijwilligers per jaar. Aan het 

einde van de beleidsperiode zijn er 90 vrijwilligers (rekening houdend met het afhaken van 
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vrijwilligers die zich enkel op korte termijn engageren), waarvan 50 zich regelmatig voor de Liga 

inzetten. 

MOGELIJKE ACTIES: 

 bijscholing rond het werken met vrijwilligers 

 vrijwilligersdraaiboek opstellen 

 regelmatige bijeenkomsten organiseren 

 overleggroepen opstarten per thema 

 1 ontspannende activiteit per jaar (bv. barbecue of een weekend) 

 gericht op zoek gaan naar vrijwilligers met een ander profiel zoals allochtonen of 

senioren 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 5 nieuwe vrijwilligers gevonden in 2011 

 50 actieve vrijwilligers tegen eind 2015 

 totstandkoming werkgroepen rond specifieke thema’s 

 aantal artikels geschreven door vrijwilligers 

 eind 2015 beschikken over vrijwilligers voor praktische en organisatorische taken, 

vertalingen, infostands en creatieve opdrachten 

 

OD6. DE LIGA PROMOOT WEBSITE, SOCIALE NETWERKSITE, NIEUWSBRIEF EN 

TIJDSCHRIFTEN 

De communicatie met leden van de Liga en geïnteresseerden gebeurt voornamelijk via de 

website, sociale netwerksite, elektronische nieuwsbrief en tijdschriften. Deze 

communicatiemiddelen werden steeds positief beoordeeld door de leden en bij de 

stakeholdersbevraging. Toch moeten ze nog sterker gepromoot worden om het werk en de 

boodschap van de organisatie breder te verspreiden, de zichtbaarheid van de Liga te vergroten, 

nieuwe leden te winnen en de naam van de organisatie breder bekend te maken.  

De tijschriften, Fatik en Tijdschrift voor Mensenrechten, zullen online ter beschikking worden 

gesteld. De oudere jaargangen zullen gratis te raadplegen zijn zodat deze informatie beter 

toegankelijk is voor o.a. jongeren en meer specifiek studenten. Daarnaast zal de website, de 

komende beleidsperiode, in een nieuw kleedje worden gestoken zodat de inhoud ook daar beter 

toegankelijk wordt.  
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MOGELIJKE ACTIES:  

 promotiekanalen voor de tijdschriften zoeken, bv. via andere tijdschriften 

 nieuwsbrief verder bekend maken 

 evaluatie van de elektronische nieuwsbrief 

 partners voor structurele samenwerking rond promotie van de tijdschriften en 

publicaties zoeken 

 oudere edities van de tijdschriften online beschikbaar stellen 

 digitaal abonnement aanbieden 

 mogelijkheden van een papieren nieuwsbrief bekijken 

 sociale netwerksite actief houden 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 promotie voor de tijdschriften 

 Fatik: streven naar 40 nieuwe abonnees eind 2015  

 Tijdschrift voor Mensenrechten: streven naar 50 nieuwe abonnees eind 2015 

 een rolling wall voor de tijdschriften: exemplaren die een jaar oud zijn gratis 

consulteerbaar 

 analyse nieuwsbrief 

 vorm en inhoud van de nieuwsbrief werden aangepast volgens resultaten analyse 

 aantal leden op de sociale netwerksite gestegen tot 1500 eind 2015 

 aantal abonnees op de nieuwsbrief gestegen tot 2500 eind 2015 

 

OD7. DE LIGA IJVERT VOOR EEN OVERLEGPLATFORM VAN 

MENSENRECHTENORGANISATIES  

In België en ook internationaal zijn heel wat organisaties actief rond het thema mensenrechten. 

Omdat een uitwisseling hulpvol kan zijn voor de werking van de verschillende organisaties, zal 

de Liga het initiatief nemen tot overleg met andere mensenrechtenorganisaties zoals de Ligue 

des Droits de l’Homme,  de Kinderrechtencoalitie of Amnesty International Vlaanderen.  

Er wordt in het bijzonder gedoeld op een betere samenwerking met de Ligue de Droits de 

l’Homme door het organiseren van regelmatig overleg op het niveau van de teams en 

werkvergaderingen op het niveau van het bestuur.  

Internationaal wordt de focus gelegd op het partnerschap met de Fédération Internationale des 

Ligues des Droits de l’Homme (FIDH).  
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MOGELIJKE ACTIES: 

 werkvergaderingen met de Ligue des Droits de l’Homme organiseren 

 samenwerking rond concrete acties 

 samenwerking rond de Big Brother Awards 

 aanwezigheid bij interne bijeenkomsten van het FIDH 

 ondersteunen van initiatieven betreffende het installeren van een nationale 

mensenrechtencommissie 

NORMEN EN INDICATOREN:  

 totstandkoming werkvergaderingen met de Ligue 

 samenwerking rond concrete thema’s 

 verbetering contacten met het FIDH  
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2: DE LIGA VERGROOT DE EFFICIËNTIE IN 

HAAR WERKING 

Uit het woelige laatste jaar van de vorige beleidsperiode, als resultaat van de subsidieperikelen, 

werden lessen getrokken voor de toekomst. Er werd besloten dat meer geïnvesteerd moet 

worden in een efficiëntere werking. De interne structuur moet onder de loep genomen worden 

om te kijken waar de werking verbeterd kan worden. Daarnaast zal er binnen het 

personeelsbeleid gedoeld worden op continuïteit en het uitbouwen van expertise.  

 

OD8. DE LIGA VERBETERT HAAR INTERNE STRUCTUUR 

Er moet voortdurend gestreefd worden naar een optimalisatie van de interne structuur. Zowel 

op het niveau van het team als op het bestuursniveau zullen er stappen ondernomen worden om 

de werking efficiënter te laten verlopen. 

Zo zal er een tweede bijzondere bijeenkomst van de Algemene Vergadering georganiseerd 

worden waar de leden suggesties kunnen doen voor acties en activiteiten. Hiermee kan dan 

rekening gehouden worden bij het opmaken van de planning voor het volgende werkjaar of de 

volgende beleidsperiode. Deze extra AV hoeft geen klassieke vergadering te zijn maar eerder een 

soort denkdag, eventueel gecombineerd met een interessante inhoudelijke activiteit. Deze 

tweede bijeenkomst kan de leden de mogelijkheid bieden om samen na te denken over de 

toekomst van de Liga. 

Daarnaast zal een IKZ beleid opgesteld worden. De werking zal in de toekomst ieder kwartaal 

geëvalueerd worden binnen het team. Aan de hand van deze evaluatie kan een stand van zaken 

worden opgemaakt. Er wordt ook verder gewerkt aan het uitschrijven van procedures om de 

werking efficiënter te laten verlopen en de overgang bij personeelswissels te vereenvoudigen. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 AV vindt twee keer per jaar plaats  

 leden van de AV per brief uitnodigen en motiveren  

 concept uitschrijven voor de tweede AV 

 IKZ beleid opstellen 

 procedures uitschrijven 
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NORMEN EN INDICATOREN: 

 leden van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering zijn aanwezig op minstens de helft 

van de vergaderingen 

 actieve deelname van de leden van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

 totstandkoming van twee algemene vergaderingen 

 duidelijke en efficiënte bevoegdheidsafbakening tussen de verschillende 

bestuursorganen, de coördinator en de staf 

 jaarlijkse evaluatie van de structuur door bestuurders en staf 

 

OD 9. DE LIGA ONTWIKKELT EEN DUURZAAM PERSONEELSBELEID 

De stakeholdersbevraging bevestigt dat de motivatie en expertise bij de staf één van de sterktes 

van de organisatie is. Na de subsidieperikelen van 2010, die heel wat wijzigingen in het 

personeelsbestand teweeg hebben gebracht, begint een enthousiast team aan de nieuwe 

beleidsperiode. Om de continuïteit te verbeteren, zal de Liga tijdens de komende beleidsperiode 

aandacht besteden aan een duurzaam personeelsbeleid.  

De oorzaken van het personeelsverloop moeten geanalyseerd worden om daaruit lessen te 

kunnen trekken voor de toekomst. Daarnaast zal er geïnvesteerd worden in een VTO beleid 

zodat de expertise verder uitgebouwd wordt en de medewerkers zich optimaal kunnen 

ontwikkelen in functie van hun takenpakket. Binnen het VTO beleid wordt bijzondere aandacht 

besteed aan bewegingswerk en sociaal-culturele methodieken.  

Er zullen ook meer evaluatiemomenten ingelast worden tijdens de komende beleidsperiode. 

Jaarlijkse evaluatiegesprekken en functioneringsgesprekken moeten ervoor zorgen dat de 

personeelsleden beter opgevolgd worden en eventuele behoeftes of problemen besproken 

kunnen worden. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 onderzoek naar vermindering van het personeelsverloop 

 uitbouw VTO-beleid  

 bijzondere aandacht aan bijscholing voor administratieve medewerkers en 

bewegingsmedewerkers en bijscholing rond financieel beleid 

 bijzondere aandacht aan vorming rond sociaal-culturele methodiek 

 jaarlijks evaluatiegesprek met iedere medewerker 

 minimum één functioneringsgesprek per jaar 
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NORMEN EN INDICATOREN: 

 daling personeelsverloop 

 totstandkoming VTO-beleid 

 jaarlijks één bijscholing per medewerker 

 bijscholing rond financieel beleid 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3: DE LIGA VERZEKERT DE CONTINUÏTEIT 

De Liga streeft ernaar om de vermindering van de DAC-middelen te compenseren door een 

verhoging van alternatieve subsidiekanalen en een verhoging van eigen inkomsten. De 

verschillende subsidiekanalen worden daarom zo volledig mogelijk in kaart gebracht. Bij 

interessante initiatieven moeten de mogelijkheden tot samenwerking bekeken worden. 

Daarnaast worden zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau subsidies aangevraagd.  

 

OD10. DE LIGA VERHOOGT HAAR EIGEN INKOMSTEN (ZIE OOK HOOFDSTUK 5) 

De komende jaren wil de Liga haar inkomsten verhogen. Dit zal enerzijds gebeuren door het 

wijzigen van de structuur van het lidmaatschap en het verbinden van extra voordelen aan het 

lidmaatschap. Daarnaast wordt ook informatie verzameld rond fondsenwerving bij organisaties 

zoals DDF of op beurzen. Aan de hand van die informatie zal de Liga tijdens de komende 

beleidsperiode een beslissing moeten maken of er een samenwerking met andere organisaties of 

initiatieven vereist is om fondsen te werven of dit door een interne medewerker kan behandeld 

worden. Door het lagere subsidiebedrag kan er echter geen extra medewerker aangeworven 

worden die zich enkel op fundraising en ledenwerving toelegt (zoals beschreven in de 

oorspronkelijke versie van het beleidsplan).  

Ook de promotie van de tijschriften, Fatik en Tijdschrift voor Mensenrechten, past in dit kader. 

(zie OD 6). 

MOGELIJKE ACTIES:  

 herbekijken van het lidmaatschap 

 voordelen verbinden aan het lidmaatschap 

 fiscaal attest 

 tijdschriften en andere publicaties promoten 

 fondsenwerving 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 40 nieuwe leden geworven in 2013 en nog eens 40 in 2015 

 Tijdschrift voor Mensenrechten 50 en Fatik: 40 nieuwe abonnementen tegen eind 2015 
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OD11. DE LIGA ONDERZOEKT ALTERNATIEVE SUBSIDIEKANALEN (ZIE OOK 

HOOFDSTUK 5)  

Omdat er niet enkel gesteund kan worden op lidgelden, worden ook alternatieve paden verkend. 

Indien de mogelijkheid er is, moet steeds beroep gedaan worden op projectsubsidies. Dit werd 

ook al in het verleden gedaan maar tijdens de komende beleidsperiode wil de Liga kijken of er 

mogelijkheden zijn om ook op Europees vlak subsidies aan te vragen. Daarnaast zal contact 

opgenomen worden met initiatieven zoals Testament.be om de mogelijkheden tot 

samenwerking te bekijken. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 projectsubsidies aanvragen 

 Europese subsidiemogelijkheden bekijken 

 contactopname met Testament.be 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 aantal toegekende projectsubsidies 

 toekenning van Europese subsidies  

 contacten met andere initiatieven zoals Testament.be, ikwilhelpen.be 

 

OD12. DE LIGA GEEFT BIJZONDERE AANDACHT AAN SOCIAAL-CULTURELE 

METHODIEKEN 

In 2009 werd de eerste bewegingsmedewerker aangeworven en in 2010 werd voor het eerst 

een grootschalige campagne voor het brede publiek georganiseerd. De expertise rond 

bewegingswerk en de sociaal-culturele methodieken staat dan ook nog in zijn kinderschoenen. 

Het is daarom een prioriteit om de aandacht voor sociaal-culturele methodieken de komende 

jaren te vergroten. Door vormingen en begeleiding van het FOV en Socius wordt gewerkt aan de 

uitbouw van de expertise in dit domein. Ook uit contacten met andere organisaties en 

uitwisseling over de werking, kan de Liga lessen trekken voor haar eigen interne werking. 

Daarnaast zal de evaluatie van de vorige campagne (zie OD1) meehelpen om fouten die tijdens 

de vorige beleidsperiode werden gemaakt, nu te vermijden. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 coördinator en bewegingsmedewerkers wonen vormingen van FOV en Socius bij 

 de Liga blijft vertegenwoordigd in de werkgroep bewegingen van de FOV 

 versteviging contacten met andere organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk 
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 onderzoek naar structurele samenwerkingsverbanden met sociaal-artistieke 

organisaties 

 aanbieden van stageplaatsen 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 aanwezigheid op minstens de helft van de vergaderingen van de werkgroep bewegingen 

van de FOV 

 aandacht voor sociaal-culturele methodieken binnen het bestuur blijkt uit activiteiten en 

voortgangsrapportage 

 minstens een bijscholing per jaar voor bewegingsmedewerkers 
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4: DE LIGA WEEGT OP HET BELEID 

Beleidswerk vormt de basis voor zowel het inhoudelijke werk van de Liga, juridische acties als 

ook educatieve initiatieven en het bewegingswerk met onder andere de campagne en publieke 

activiteiten. Tijdens de komende beleidsperiode wil de Liga het beleid- en bewegingswerk niet 

als twee afzonderlijke domeinen maar als complementaire onderdelen van de werking zien. 

Naast de ondersteuning van het bewegingswerk (zie SD1), is de beleidsmedewerker ook 

verantwoordelijk voor het organiseren van gerechtelijke acties, internationale rapportage, enz. 

De expertise van de beleidsmedewerkers wordt als een sterkte van de Liga gezien en daarom 

wordt het steeds verder uitbouwen van die expertise ook hoog in het vaandel gedragen.  

 

OD13. DE LIGA VERGROOT HAAR EXPERTISE IN BEPAALDE THEMA´S 

Het thema mensenrechten is zeer breed, daarom kiest de Liga ervoor om de aandacht vooral op 

enkele concrete thema’s te vestigen. Deze focus hangt samen met de campagne die tweejaarlijks 

wordt gevoerd. De komende jaren ligt de focus op detentie, en meer specifiek internering alsook 

op privacy. Er wordt een manifest opgesteld, vormingsmateriaal verspreid en deelgenomen aan 

congressen en studiedagen. Na de eerste campagne zal er in 2013 weer een nieuwe focus 

worden bepaald. Doordat de beleidsmedewerkers en bewegingsmedewerkers zich specialiseren 

in enkele afgebakende thema’s, kan er gewerkt worden aan het verspreiden van meer 

diepgaande en gedetailleerde informatie. Dit zal de impact van de activiteiten vergroten.  

MOGELIJKE ACTIES: 

 focus op gevangeniswezen en privacy 

 inspelen op actuele mensenrechtelijke thema’s 

 congressen en vormingen bijwonen 

 overleg met andere organisaties zoals European Digital Rights (EDRI) of Ligue des Droits 

de l’Homme 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 aanspreekpunt voor de behandelde dossiers voor pers en publiek  

 meetbare output in de vorm van persberichten, standpunten, vormingsaanbod, 

brochures, artikels in de nieuwsbrief, enz. 

 manifest rond internering beschikbaar 

 nieuwe medewerker voor het thema privacy in 2011 
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OD14. DE LIGA VOERT GERECHTELIJKE ACTIES 

Ook juridisch blijft de Liga optreden tegen wetgeving die de mensenrechten in het gedrang 

brengt. De Liga beschikt hier over heel wat expertise zowel binnen het team als bij het bestuur. 

Door het oprichten van werkgroepen kan er meer gericht gewerkt worden rond een bepaalde 

problematiek. Actuele thema’s zijn momenteel de ‘Bijzondere Inlichtingen Methode’ (BIM), het 

hoofddoekendebat en ‘Passenger Name Records’ (PNR).  

MOGELIJKE ACTIES: 

 juridisch opgetreden rond internering  

 aanvechten van de BIM-wet 

 informatie en sensibilisatie rond deze acties via website en nieuwsbrief 

 de acties handelen o.a. rond de tweejaarlijkse werkingsthema’s 

NORMEN EN INDICATOREN: 

 weerslag in de pers en publiekswerking 

 BIM-wet werd aangevochten 

 totstandkoming juridische werkgroep 

 

OD15. DE LIGA IJVERT VOOR RATIFICATIE EN UITVOERING VAN INTERNATIONALE 

MENSENRECHTENVERDRAGEN 

Ook internationaal ijvert de Liga voor ratificatie en uitvoering van mensenrechtenverdragen. Dit 

kan gebeuren in samenwerking met andere organisaties of NGO’s. Soms kan de Liga slechts een 

kleine bijdrage leveren, maar toch is het belangrijk dat de Liga ook hier haar stem laat horen. 

MOGELIJKE ACTIES:  

 meewerken aan de Universal Periodic Review 

 ijveren voor de inwerkingtreding van het Verdrag inzake de Rechten van Personen met 

een Handicap 

 informatie en sensibilisatie rond de stand van zaken, de internationale rechtspraak en de 

aanbevelingen van internationale toezichthoudende comités 

NORMEN EN INDICATOREN 

 samenwerking met andere NGO’s aan de alternatieve rapportage 
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 informatie van de Liga is terug te vinden in de aanbevelingen van internationale 

monitoring-organen 

 persberichten, nieuwsbriefartikels, enz.  

 

OD16. DE LIGA ORGANISEERT OVERLEG MET ALLE DEMOCRATISCHE POLITIEKE 

FRACTIES  

De Liga organiseert bij het begin van elke legislatuur (federaal en Vlaams parlement) een 

infomoment waarbij ze haar werkingsthema’s toelicht en enkele suggesties doet voor het beleid. 

Op deze manier wordt de werking van de Liga en de standpunten overgemaakt. Zowel de 

parlementaire als hun kabinetten en de administratie worden op de hoogte gebracht van de 

standpunten van de Liga.  

MOGELIJKE ACTIES:  

 infomoment voor parlementsleden van het federaal parlement 

 infomoment voor parlementsleden van het Vlaamse parlement 

NORMEN EN INDICATOREN 

 totstandkoming van 2 infomomenten voor parlementsleden  

  standpunten en persberichten werden overgemaakt 
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5. PERSONEEL EN MIDDELEN 
 

 MIDDELEN 
 

HUIDIGE FINANCIERING 

Het grootste deel van het budget van de Liga voor Mensenrechten bestond in 2010 uit subsidies. 

28,48% zijn werkingsmiddelen en 52,26% loonsubsidies van het ministerie van Cultuur.  

2,02% van het budget zijn subsidies van de provincie Oost-Vlaanderen.  

1,51% is VIA en 4,25% sociale maribel. 

In totaal komt dit op 88,52%. 

Het overige deel (11,48%) zijn inkomsten uit o.a. lidgeld, de abonnementen op de twee 

tijdschriften, de verkoop van publicaties, vormingen en giften. 

 

werkingsmiddelen (ministerie Cultuur afdeling volksontwikkeling en 

lokaal cultuurbeleid) € 87.071,29 28,48% 

loonsubsidies (ministerie Cultuur, Jeugd, Sport en Media) € 159.775,84 52,26% 

subsidies provincie Oost-Vlaanderen € 6.162,00 2,02% 

VIA € 4.624,93 1,51% 

sociale maribel € 13.009,29 4,25% 

lidgeld € 9.071,00 2,97% 

vormingscursussen € 8.259,01 2,70% 

tijdschrift en publicaties € 5.207,10 1,70% 

vormingsprogramma's, documentatie, hulp- en leermiddelen € 108,48 0,04% 

giften € 1.110,50 0,36% 

overige € 4.819,58 1,58% 

onttrekking aan het overgedragen resultaat € 6.541,15 2,14% 

   totaal € 305.760,17 100% 
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Eind 2009 ontving de Liga voor Mensenrechten het bericht van het ministerie van Cultuur dat de 

werking van de organisatie negatief geëvalueerd werd. Hierdoor maakte ze geen aanspraak 

meer op de werkingsmiddelen van het ministerie Cultuur afdeling volksontwikkeling en lokaal 

cultuurbeleid. Zonder werkingsmiddelen maakte de organisatie ook geen aanspraak meer op de 

aanvullende loonsubsidies. De Liga voor Mensenrechten zou vanaf 1 januari 2011 bijna 90% van 

haar budget verliezen.  

Het oplossen van deze precaire financiële situatie heeft in 2010 veel tijd in beslag genomen. 

Persberichten werden verstuurd om het tragische nieuws kenbaar te maken, een petitie werd 

gelanceerd om de vraag aan de Vlaamse overheid om de Liga verder te blijven steunen kracht bij 

te zetten. De Liga heeft de beslissing van de minister bij de Raad van State aangeklaagd. De Raad 

van State heeft de Liga uiteindelijk gelijk gegeven; de beslissing van de minister werd geschorst. 

De visitatiecommissie van het ministerie van Cultuur heeft de organisatie opnieuw bezocht in 

augustus 2010. Een maand later kwam het eindevaluatieverslag. “De eindevaluatie van de 

werking van de volledige beleidsperiode is positief.” Midden december 2010, bijna exact één jaar 

na de negatieve beslissing van de minister van Cultuur, kwam het verlossende oordeel: de Liga 

voor Mensenrechten kon terug deelnemen aan de subsidieronde voor de volgende 

beleidsperiode.  

Het nieuw toegewezen bedrag aan werkingsmiddelen bedraagt 104.829 € (basis-enveloppe: 

100.207 €, VIA: 2.968 €, indexprovisie: 1.654 €). 

 

De loonsubsidies blijven voorlopig gevrijwaard, zij het dat die vanaf 2012 genormaliseerd zullen 

worden. Dit betekent dat organisaties die in het verleden relatief veel DAC-middelen ontvingen, 

zullen moeten inleveren ten voordele van andere organisaties. Dit zal een afbouw van deze 

subsidies voor de Liga zal betekenen. 

 

NOOD AAN FINANCIËLE PLANNING 

De Liga krijgt dus nog te maken met een serieuze inkrimping van personeelssubsidies. 

Momenteel krijgt de Liga voor Mensenrechten voor 4 VTE ex-DAC-middelen. Vanaf de 

beleidsperiode 2011-2015 zullen deze worden afgebouwd. Dit zou vermoedelijk een inkrimping 

betekenen van ongeveer 1,33 VTE voor de Liga, waardoor de Liga bij het begin van de 

beleidsperiode 2011-2015 nog voor 2,67 VTE ex-DAC-middelen zou ontvangen. Later zal ook dit 

nog verder inkrimpen.  
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De werkingsmiddelen die we verkrijgen van de Afdeling Volksontwikkeling en Lokaal 

Cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschap zijn dus essentieel voor het voortbestaan van de 

Liga voor Mensenrechten. De Liga zal voornamelijk van de werkingssubsidies gebruik maken om 

de inkrimping van de ex-DAC-middelen op te vangen. Het is immers zeer moeilijk om een goed 

personeelsbeleid te voeren als er een constante onzekerheid bestaat of er al dan niet middelen 

aanwezig zijn om personeel (tijdelijk) te betalen. Daarnaast zal er in de beleidsperiode 2011- 

2015 meer en meer aandacht komen binnen de Liga voor alternatieve financieringsbronnen. Het 

doel is om meer leden te werven (door het lidmaatschap aantrekkelijker te maken en te 

promoten), vaker projectsubsidies aan te vragen en op zoek te gaan naar sponsoring of 

alternatieve financiële bronnen zodat het verlies van ex-DAC middelen hiermee kan 

gecompenseerd worden.  

 

TOEKOMSTBESCHOUWINGEN EN VERWACHTINGEN 

Voor de komende beleidsperiode ontvangt de Liga 104 824€ werkingsmiddelen.  

De administratie merkte bij de evaluatie van de vorige beleidsperiode op dat het beleidswerk 

van de Liga erg goed was, maar dat er te weinig aan bewegingswerk werd gedaan en dat er te 

klassieke methoden worden gehanteerd. De Liga wil hieraan de komende beleidsperiode 

werken. Bij de voorbereiding van de publiekscampagne van 2010 werd al snel duidelijk dat de 

Liga eigenlijk over onvoldoende middelen en personeel beschikt om tegelijkertijd degelijk 

beleidswerk en een echte publiekscampagne te realiseren. Om de campagne van 2010 goed te 

kunnen voorbereiden en uitvoeren, moest het beleidswerk tijdelijk bevroren worden, wat de 

Liga niet ten goede kwam. Aanvragen tot samenwerking in andere thema’s moesten soms 

geweigerd worden en de engagementen in koepelorganisaties en met de gewoonlijke partners 

(Ligue, Netwerk Samenleving en Detentie,...) werden noodgedwongen beperkt. Ondanks het feit 

dat de andere beleidsthema’s bijna volledig werden bevroren, was het budget nog erg krap om 

een degelijke campagne te organiseren. Zo laat het budget maar een beperkt aantal activiteiten 

toe en is er weinig ruimte over voor promotie. Dit is natuurlijk een spijtige zaak en in de 

toekomst zijn dan ook meer middelen nodig. 

 

De administratie wees ook op de nood aan diversificatie van de inkomsten van de Liga. De Liga 

neemt die opmerking ter harte en zal in de komende beleidsperiode haar eigen inkomsten 

verhogen, een beroep doen op alternatieve subsidiebronnen en sponsors aanspreken. 
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LEDENWERVING 

Momenteel heeft de Liga voor Mensenrechten 360 leden.  

Het lidmaatschap kan onderverdeeld worden in verschillende types: 

 Lidmaatschap A: lidmaatschap + abonnement Tijdschrift voor Mensenrechten 

 Lidmaatschap B: lidmaatschap + abonnement Fatik 

 Lidmaatschap C: lidmaatschap + abonnement op beide tijdschriften 

 Steunend lidmaatschap + abonnement op beide tijdschriften 

 Lidmaatschap zonder abonnement 

 

In 2011 zal het lidmaatschap herbekeken worden om het aantrekkelijker te maken voor mensen 

om lid te worden van de Liga voor Mensenrechten.  

Zo willen we op zoek gaan naar cultuurhuizen om een samenwerkingsverband mee aan te gaan, 

zodat we leden cultuurcheques kunnen aanbieden of de leden korting krijgen bij bepaalde 

culturele instellingen. Er wordt gedacht aan ontmoetingscentra en culturele instellingen zoals de 

Vooruit en De Vieze Gasten (Gent), het Zuiderpershuis en de Roma (Antwerpen), het Stuk 

(Leuven), ... 

Bovendien willen we er voor zorgen dat onze leden voortaan vaker op de hoogte worden 

gebracht van onze acties en activiteiten. 

Verdere voordelen die te koppelen zijn aan het lidmaatschap zullen worden onderzocht.  

 

Het is niet alleen van belang om het lidmaatschap aantrekkelijker te maken, maar ook om 

voldoende aandacht te besteden aan de promotie van onze tijdschriften. Vaak zijn mensen niet 

op de hoogte van het bestaan van onze tijdschriften. Graag zouden we beide tijdschriften – en 

vooral het Tijdschrift voor Mensenrechten (TvMR) – meer in de kijker willen plaatsen. Er werd 

eerder al promotie gemaakt voor TvMR via MO*. Dit kan wellicht herhaald worden. Verder kan 

overwogen worden om contact op te nemen met Oxfam Wereldwinkels en alternatieve 

boekhandels om het TvMR te koop aan te bieden. Er kan contact opgenomen worden met 

promotiekanalen zoals 4Ucampus om de tijdschriften meer bekendheid te geven bij studenten. 

 

FONDSENWERVING EN SPONSORING 

Voor publieksactiviteiten zal nagegaan worden of een beroep kan worden gedaan op sponsors. 

Uiteraard moet de onafhankelijkheid van de Liga hierbij een aandachtspunt vormen.  
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De Liga heeft nog steeds geen toelating gekregen om fiscale attesten uit te reiken. Dit kan een 

ernstige hindernis vormen voor de fondsenwerving. Er werd nagegaan wat het dossier van de 

fiscale attesten bemoeilijkt, en dit bleek de verhouding te zijn tussen het aantal administratieve 

medewerkers en het aantal inhoudelijke medewerkers. Hieraan werd intussen tegemoet 

gekomen en er mag verwacht worden dat de Liga in de loop van deze beleidsperiode groen licht 

krijgt voor de uitreiking van fiscale attesten.  

 

Er wordt overwogen of er naast lidmaatschap ook een ‘donateurschap’ kan worden gepromoot. 

Dit houdt in dat sympathisanten een bedrag storten (maandelijks of jaarlijks) zonder dat ze 

verwachten daar iets voor terug te krijgen. Dit zal uiteraard bekeken worden samen met de 

herstructurering van het lidmaatschap. 

De Liga zal ook nagaan of het voordelig is om hiervoor een beroep te doen op externe bureaus 

(zoals DDF). 

ALTERNATIEVE SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN 

De Liga heeft tot nog toe weinig ervaring met projectsubsidies. Hierop zal zeker in de volgende 

beleidsperiode ingezet worden. Publieksactiviteiten en campagnes zullen zo veel mogelijk 

gefinancierd worden met middelen uit projectsubsidies en sponsoring. 

Voor projectsubsidies zal naar zo veel mogelijk niveaus gekeken worden: er zijn zowel 

stedelijke, provinciale, Vlaamse, Belgische als Europese projectsubsidies te verkrijgen, zowel bij 

de overheid als bij private instellingen. In 2011 worden zo veel mogelijk van deze 

subsidiemogelijkheden in kaart gebracht.  

 

 

PERSONEEL 
 

HUIDIG PERSONEELSBESTAND 

Het personeelsbestand was weinig stabiel in 2010. Door de subsidieperikelen werden enkele 

contracten stopgezet en enkele medewerkers namen het zekere voor het onzekere en verlieten 

de Liga.  

 

De Liga beschikt begin 2011 over 4,3 VTE: 

Dorine De Brauwer: voltijdse administratieve medewerker (1 VTE) 

Ruth Selleslaghs: coördinator (1 VTE)(vanaf 3januari 2011) 
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Bram Wets: halftijds administratief (vormgeving van tijdschriften, flyers, affiches, enz.) (0.5 

VTE) 

Bram Wets: haltijds bewegingsmedewerker (0,5 VTE) 

Femke Quagebeur: beleidsmedewerker (0.8 VTE) 

Arne Vandenbogaerde: bewegingsmedewerker (0.5 VTE) 

 

Vacant: beleidsmedewerker (1 VTE) 

 

In april 2011 loopt het halftijdse contract van Bram Wets ten einde en vervolgens zal Dorine De 

Brauwer begin juni 2011 van voltijds naar halftijds wisselen.  

Bij het begin van de beleidsperiode 2011-2015 is het de bedoeling de vacature 

beleidsmedewerker wordt ingevuld.  

Dit alles resulteert in 4,3 VTE midden 2011.  

 

TAKEN PERSONEEL 

Coördinator (0,5 VTE – stand eind 2010): 

 algemeen beheer en coördinatie van de dagelijkse werking  

 Personeelsadministratie en evaluatie van personeel 

 voorbereiden van bestuursvergaderingen (uitnodigingen en agenda) 

 voorzitten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 

 organisatie en voorzitten van stafvergaderingen 

 opvolging actualiteit van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

 controleren en beantwoorden van mails op het algemene Liga-adres 

 eindverantwoordelijke financieel beleid 

 coördinatie en eindredactie voortgangsrapporten en beleidsplanning 

 perswerking 

Administratief personeel (1,5 VTE): 

 vormgeving en verzending van tijdschriften, publicaties, folders en nieuwsbrief, 

 bijhouden van het contactbestand en abonnementen,  

 het documentatiecentrum, 

 logistiek beheer, 

 telefonisch onthaal en briefwisseling (behalve brieven van gedetineerden) 

 praktische organisatie van Prijs voor Mensenrechten, AV, nieuwjaarsreceptie, enz. 
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 onderhoud van de website 

 bijhouden van gegevens over gevolgde en gegeven vormingen van staf 

 bijhouden van vermeldingen van de Liga in de pers 

Beleidsmedewerkers (0,8 VTE) 

 opvolging van de beleidsdomeinen 

 eindredactie van de tijdschriften 

 opstellen van publicaties, standpunten, persberichten, artikels voor de nieuwsbrief 

 inhoudelijk voorbereiden, bijwonen en verslaan van bestuursvergaderingen 

 contacten met experts, pers, politici, enz. 

 vertegenwoordiging van de Liga in koepelorganisaties 

 reageren op actualiteit 

 beantwoorden van vragen van gedetineerden 

 rapportage aan internationale mensenrechtenorganisaties 

 rapportage voor de administratie (voortgangsrapporten en beleidsplanning) 

Bewegingsmedewerker (0,5 VTE) 

 coördinatie van de campagne(s) 

 onthaal en begeleiding van vrijwilligers en stagiairs 

 uitdenken en vormgeven van publiek- en educatieve activiteiten 

 onderzoek naar een diversificatie van financiële middelen (fondsenwerving, alternatieve 

subsidies) 

 opstellen en indienen van subsidieaanvragen 

 inhoudelijk voorbereiden, bijwonen en verslaan van bestuursvergaderingen 

 rapportage voor de administratie (voortgangsrapporten en beleidsplanning) 

 partners zoeken en samenwerkingsverbanden opzetten 

 

TOEKOMSTBESCHOUWINGEN EN VERWACHTINGEN 

De Liga kampt al jaren met een groot personeelsverloop. Het is dan ook van belang om in de 

komende beleidsperiode aandacht te geven aan het personeelsbeleid. Momenteel is de 

bevoegdheid voor het personeelsbeleid verdeeld tussen het dagelijks bestuur en de coördinator. 

Er zal gezocht worden naar een meer efficiënte bevoegdheidsverdeling. 

 

Verder zal er werk worden gemaakt van een beleid met betrekking tot vorming, training en 

opleiding (VTO). De beleidsmedewerkers volgen de opleidingen die hen relevant lijken, maar dit 
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is vandaag de dag niet gekaderd in een duidelijk beleid. Verder moet ruimte gecreëerd worden 

voor bijscholing van bewegingsmedewerkers en administratieve medewerkers. Er zal 

bijzondere aandacht gegeven worden aan bijscholing i.v.m. sociaal-culturele methodiek om de 

expertise rond bewegingswerk uit te bouwen. 

Door de uitbouw van het bewegingsaspect van de werking, en de doelstelling om een actieve 

vrijwilligerswerking uit te bouwen, komen er een hoop nieuwe taken bij voor de staf. Daarom 

moeten ook beleidsmedewerkers in de toekomst bijdragen aan het bewegingswerk. Beweging 

en beleid moeten steeds complementair zijn. Bij de tweejaarlijkse campagnes komt ongetwijfeld 

een hoop extra organisatorisch en praktisch werk. In 2010 moest het grootste deel van het 

beleidswerk hiervoor aan de kant geschoven worden. In de toekomst wil de Liga de financiële 

ruimte hebben om indien nodig beroep te doen op tijdelijke werknemers in de aanloop van de 

campagne. 

 

Uitgaand van de doelstellingen die in dit beleidsplan vooropgesteld worden voor de komende 

beleidsperiode, schat de Liga haar noden op het vlak van personeel in als volgt (bijkomende 

taken in de nieuwe beleidsperiode in cursief): 

Coördinator (1VTE):  

 Algemeen beheer en coördinatie van de dagelijkse werking  

 Personeelsadministratie en evaluatie van personeel 

 voorbereiden van bestuursvergaderingen (uitnodigingen en agenda) 

 voorzitten van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur 

 organisatie en voorzitten van stafvergaderingen 

 opvolging actualiteit van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

 controleren en beantwoorden van mails op het algemene Liga-adres 

 eindverantwoordelijke financieel beleid 

 coördinatie en eindredactie voortgangsrapporten en beleidsplanning 

 perswerking 

 Onderzoek en ontwikkeling van een duurzaam personeelsbeleid  

 Ontwikkelen en coördineren van een VTO beleid 

 opstellen en indienen van aanvragen tot structurele subsidiëring 

 Communicatieplan opstellen 

Administratief personeel (1 VTE): 

 vormgeving en verzending van tijdschriften, publicaties, folders en nieuwsbrief, 

 bijhouden van het contactbestand en abonnementen,  
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 het documentatiecentrum, 

 logistiek beheer, 

 telefonisch onthaal en briefwisseling (behalve brieven van gedetineerden) 

 praktische organisatie van Prijs voor Mensenrechten, AV, nieuwjaarsreceptie, enz. 

 onderhoud van de website 

 bijhouden van gegevens over gevolgde en gegeven vormingen van staf 

 bijhouden van vermeldingen van de Liga in de pers 

 Het hervormen van het huidige contactbestand tot een gebruiksvriendelijk en 

gestructureerd contactbestand 

 De vormgeving en structuur van de nieuwsbrief aantrekkelijker maken 

 De tijdschriften die een jaar oud zijn worden online beschikbaar gesteld voor het brede 

publiek 

Beleidsmedewerkers (0,8 VTE) 

 opvolging van de beleidsdomeinen 

 eindredactie van de tijdschriften 

 opstellen van publicaties, standpunten, persberichten, artikels voor de nieuwsbrief 

 inhoudelijk voorbereiden, bijwonen en verslaan van bestuursvergaderingen 

 contacten met experts, pers, politici, enz. 

 vertegenwoordiging van de Liga in koepelorganisaties 

 beantwoorden van vragen van gedetineerden 

 rapportage voor de administratie (voortgangsrapporten en beleidsplanning) 

 reageren op de actualiteit 

 vertegenwoordiging van de Liga in koepelorganisaties (Netwerk Samenleving en 

Detentie, EDRi,Kinderrechtencoalitie) 

 rapportage aan internationale mensenrechtenorganisaties 

 het jaarlijks organiseren van een infomoment voor parlementsleden m.b.t. de 

verschillende beleidsdomeinen waarrond de Liga actief is 

 Concreet zal 1 VTE beleidsmedewerker werken rond het beleidsthema privacy, 0,8 VTE 

beleidsmedewerker rond detentie (en eindredactie FATIK). Actuele dossiers, 

internationale rapportage en het organiseren van overleg met andere 

mensenrechtenorganisaties wordt door beide beleidsmedewerkers opgevangen volgens 

thema.  
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Bewegingsmedewerkers (0,5 VTE) 

 opvolging actualiteit van het sociaal-cultureel volwassenenwerk 

 coördinatie van de campagne(s) 

 onthaal en begeleiding van vrijwilligers en stagiairs 

 uitdenken en vormgeven van publiek- en educatieve activiteiten 

 onderzoek naar een diversificatie van financiële middelen (fondsenwerving, alternatieve 

subsidies) 

 opstellen en indienen van subsidieaanvragen 

 rapportage voor de administratie (voortgangsrapporten en beleidsplanning) 

 partners zoeken en samenwerkingsverbanden opzetten 

 ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid 

 activeren van huidige vrijwilligers en het zoeken van vrijwilligers met specifieke 

vrijwilligersprofielen (praktisch-organisatorische taken, creatieve opdrachten zoals 

illustrator) 

 organiseren van een vrijwilligersdag 

 publieks- en educatieve activiteiten opzetten met extra aandacht voor moeilijk te 

bereiken doelgroepen (allochtonen, …) 

 de infostand uitbouwen en aantrekkelijk vormgeven 

 ledenwerving: het lidmaatschap herbekijken, aantrekkelijker maken en promoten; 

tijdschriften promoten (met daaraan gekoppeld lidmaatschap) 

 fondsenwerving: het opstellen en promoten van een donateurschap, opvolgen van 

uitreiking van fiscale attesten 

 projectsubsidies aanvragen, onderzoek naar alternatieve subsidiekanalen, opzetten van 

sponsoring 

Daarnaast zullen ook de beleidsmedewerkers het bewegingswerk van de Liga mee 

ondersteunen. Dit gebeurt o.a. op het vlak van voorbereiden en organiseren van vormingen. In 

de toekomst moeten zowel de beweging- als beleidsmedewerkers het bewegingsaspect mee 

onderbouwen.  
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6. TOETSING AAN ARTIKEL 16 VAN HET DECREET 

De Liga voor Mensenrechten voldoet aan de beoordelingscriteria van artikel 16 van het decreet 

van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk: 

 

1° DE KNOWHOW EN EXPERTISE VAN DE BEWEGING MET BETREKKING TOT HET THEMA OF HET 

CLUSTER; DE WIJZE WAAROP DIE EXPERTISE VERDER WORDT ONTWIKKELD; DE WIJZE 

WAAROP DE KNOWHOW WORDT ONTSLOTEN;  

Zoals werd opgemerkt in het evaluatieverslag van de eerste beleidsperiode en in de 

stakeholdersbevraging, beschikt de Liga over heel wat expertise over mensenrechten en haar 

beleidsthema’s in het bijzonder. De expertise is aanwezig bij bestuur, staf en vrijwilligers. 

Daarnaast wordt er samengewerkt met heel wat externe experten en organisaties die werken 

rond haar beleidsdomeinen.  

In 2011 moet er werk worden gemaakt van een structurele aanpak van het VTO beleid. De 

competenties zullen regelmatig geëvalueerd worden en in functie van het takenpakket van de 

medewerkers zal beslist worden welke extra opleidingen nodig zijn. Inhoudelijk zal bijzondere 

aandacht gegeven worden aan vorming rond vrijwilligerswerk, financieel beleid, communicatie 

en sociaal culturele methodiek.  

Knowhow en expertise worden ontsloten via de pers, het Tijdschrift voor Mensenrechten, Fatik, 

publicaties, website (www.mensenrechten.be), de campagnewebsites (www.winuwprivacy.be 

en www.bewaarjeprivacy.be) en de elektronische nieuwsbrief. De Liga streeft hier naar een 

breder bereik tijdens de komende beleidsperiode en het aantal abonnees van de tijdschriften en 

lezers van website of nieuwsbrief moet verhoogd worden. De tijdschriften zullen ook 

elektronisch beschikbaar gesteld worden zodat ze door een breder publiek geraadpleegd 

kunnen worden. Daarnaast is de Liga ook aanwezig op studiedagen, activiteiten en de infostand 

wordt bemand op festivals en evenementen in het kader van de campagne, de Big Brother 

Awards of de Prijs voor Mensenrechten.  

De komende beleidsperiode worden ook meer activiteiten georganiseerd zodat niet enkel 

professionelen maar ook een breder publiek wordt bereikt. Dit gebeurt o.a. door het opstellen 

van een communicatieplan en daarmee verbonden, een concrete doelgroepwerking.  
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2° DE AANPAK VAN DIVERSITEIT, MET SPECIFIEKE AANDACHT VOOR INTERCULTURALITEIT;  

De aanpak van de Liga van diversiteit en interculturaliteit uit zich in haar standpunten en acties 

rond bepaalde werkingsthema’s (procedure tegen vzw’s die het Vlaams Blok ondersteunden, 

brochure ‘Racisme bestrijden’, procedure tegen de Vlaamse Wooncode, standpunt rond de 

hoofddoek,...). In 2011-2012 wordt voornamelijk rond detentie en internering gewerkt, hierdoor 

worden de problemen van een kansengroep zoals gedetineerden zichtbaar gemaakt. Er wordt 

daarnaast ook gewezen op de diversiteit binnen de brede groep gedetineerden. Tijdens de acties 

zullen ook individuele verhalen van deze groep aan bod komen. 

 

Bij het plannen en organiseren van evenementen en acties wordt steeds bekeken hoe 

verschillende doelgroepen bereikt kunnen worden en worden de nodige aanpassingen gedaan 

om ook moeilijker te bereiken doelgroepen zoals bv. allochtonen, personen met een handicap of 

senioren te betrekken.  

 

In het aanwervingsbeleid wordt steeds aandacht besteed aan het verspreiden van vacatures via 

kanalen die etnisch-culturele en andere minderheidsgroepen bereiken, bv. via de jobdatabank 

van Kif Kif en via Jobkanaal.  

 

Bij de verkiezingen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering worden inspanningen 

gedaan om ook op dit niveau aandacht aan diversiteit te besteden. Er worden gericht bepaalde 

groepen (jongeren, allochtonen, vrouwen, enz.) aangesproken om in het bestuur te zetelen.  

 

3° DE WIJZE WAAROP HET RUIME PUBLIEK RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS WORDT 

BENADERD, INCLUSIEF DE INSPANNING OM ANDERE PUBLIEKSGROEPEN AAN TE TREKKEN;  

De Liga bereikt het brede publiek via de pers, het Tijdschrift voor Mensenrechten en Fatik, 

websites (www.mensenrechten.be, www.bewaarjeprivacy.be, en www.winuwprivacy.be), de 

elektronische nieuwsbrief, sociale netwerksite, studiedagen, activiteiten en infostands.  

Nieuwe publieksgroepen worden aangetrokken via de vrijwilligerswerking, Daarnaast wordt 

deelgenomen aan studiedagen en worden activiteiten georganiseerd.  

 

Op het einde van de vorige beleidsperiode werd gekozen voor meer brede acties en activiteiten 

aan de hand van een grootschalige campagne. Door het aangaan van nieuwe 

samenwerkingsverbanden zoals bv. met Similes, Victoria Deluxe en Justitieel Welzijnswerk, 

hoopt de Liga met vernieuwende en creatieve acties uit de hoek te komen. Daarnaast wordt 

http://www.mensenrechten.be/
http://www.bewaarjeprivacy.be/
http://www.winuwprivacy.be/
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zowel de Prijs voor Mensenrechten (OD2) als ook de Big Brother Awards (OD1) steviger 

uitgebouwd zodat de initiatieven bekend worden bij het grote publiek. Publieke acties zoals een 

ludieke straatactie of het hervertonen van een documentaire in het kader van de campagne 

moeten ervoor zorgen dat verschillende leeftijdscategorieën en mensen met of zonder een 

professionele betrokkenheid aangetrokken worden. 

 

Nieuwe publieksgroepen worden ook aangetrokken via de vrijwilligerswerking (OD4). Er 

worden vrijwilligers gezocht voor taken zoals vertalen, het meehelpen aan de vernieuwing van 

de website of illustreren via hogescholen en universiteiten. Op die manier bereikt de Liga 

studenten die anders wellicht niet geconfronteerd worden met de Liga en haar werkingsthema’s.  

 

Tot slot zal de gestructureerde doelgroepenwerking met bijzondere aandacht voor moeilijker te 

bereiken doelgroepen ervoor zorgen dat het, voor het doorvoeren van de actie, duidelijk is hoe 

de verschillende doelgroepen benaderd zullen worden. 

 

4° DE CREATIVITEIT, DE DIVERSITEIT EN DE ORIGINALITEIT VAN DE GEHANTEERDE METHODEN, 
EVENALS DE EFFECTIVITEIT ERVAN;  

Het beter, opvallender en efficiënter bereiken van het publiek wordt het belangrijkste 

aandachtspunt van de Liga tijdens de komende beleidsperiode.  

Het is de bedoeling van de Liga om tijdens de komende beleidsperiode om de twee jaar een 

campagne te organiseren. De campagne omvat originele en diverse activiteiten die een breed 

publiek kunnen aanspreken (zoals reeds gebeurde met de Win Uw Privacy campagne: een 

computerspel, themawandeling privacy, stadsspel, verkiezing Big Brother Awards of vorming). 

Vanaf 2011 worden de voorbereidingen getroffen voor de campagne in 2012. Er zullen bij de 

campagne verschillende originele acties georganiseerd worden die telkens op verschillende 

doelgroepen gericht zijn. Een concreet voorbeeld is het opstellen van een vorming in 2 

verschillende versies: één voor de huidige en toekomstige professionelen en één voor een 

publiek zonder vakkennis.  

 

Het zal een aandachtspunt zijn van de Liga om vaker zelf het initiatief te nemen tot 

samenwerkingsverbanden om tot originele acties te komen. Er zal samengewerkt worden met 

organisaties zoals Victoria Deluxe, Similes, Justitieel Welzijnswerk, EDRI, familieleden van 

geïnterneerden, Ligue des Droits de l’Homme, enz. 
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Aan de hand van tussentijdse evaluaties (per kwartaal) worden de acties nauwer opgevolgd en 

zal de effectiviteit van de verschillende activiteiten beter geregistreerd worden.  

 

5° DE COMMUNICATIE MET HET PUBLIEK, DE AANDACHT VOOR DE MEDIA;  

De Liga bereikt het brede publiek via publicaties zoals persberichten of de tijschriften Fatik en 

Tijdschrift voor Mensenrechten maar ook via berichten in de elektronische nieuwsbrief, op de 

website of de facebookpagina. Daarnaast wordt deelgenomen aan studiedagen, worden 

activiteiten georganiseerd. De Liga zal deze kanalen verder uitbouwen en promoten. De website 

en de nieuwsbrief worden geëvalueerd en krijgen een nieuwe vorm en de infostand wordt 

aantrekkelijker gemaakt en aangepast aan het campagnethema. De oudere jaargangen van de 

tijdschriften zullen gratis online te raadplegen zijn (OD5).  

 

De coördinator zal in 2011 een communicatieplan opstellen en een gestructureerde 

doelgroepwerking ontwikkelen (OD3), met bijzondere aandacht voor moeilijker te bereiken 

doelgroepen.  

 

De juridische acties (OD14) zijn vooral gericht op verandering bij de beleidsmakers en 

professionelen, terwijl de Liga via activiteiten zoals de Prijs voor Mensenrechten of straatacties 

(OD2 en OD1) een breed publiek probeert te bereiken dat niet vertrouwd is met het werk van de 

organisatie. Er mag niet steeds teruggegrepen worden naar traditionele communicatiemiddelen 

dus er moet tijdens de komende beleidsperiode steeds gezocht worden naar creatieve manieren 

om het publiek te bereiken.  

De Liga trok de aandacht van de media door persberichten en persconferenties. In het verleden 

werd duidelijk dat persconferenties niet in alle gevallen erg effectief zijn. Daarom wordt voor de 

campagne nagedacht over een ludieke activiteit die de aandacht van de media kan trekken. Het 

is de bedoeling ook in de toekomst meer originele manieren te gebruiken om persaandacht te 

lokken. 

 

6°DE INTERNE SAMENHANG VAN HET BELEIDSPLAN EN DE REALITEITSWAARDE ERVAN;  

Het beleidsplan werd tijdens het planningsproces getoetst op coherentie en haalbaarheid. Het 

bouwt voort op de bestaande werking en heeft tot doel deze te verbeteren, in het bijzonder door 

het bewegingswerk verder uit te bouwen. De werking, medewerkers en middelen werden op 

elkaar afgestemd. 
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7° DE AARD EN DE OMVANG VAN DE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN EN DE WERKMATERIALEN;  

De Liga zal de komende jaren meer aandacht besteden aan educatieve activiteiten. Gepland zijn 

reeds enkele publicaties, het geven van een vorming, het vertonen van een documentaire rond 

internering aan hogeschoolstudenten en het uitschrijven van een opdracht rond gevangenissen 

aan de faculteit Ingenieurswetenschappen-Architectuur. Daarnaast worden ook verder acties 

gepland die binnen het kader van de campagne zullen plaatsvinden in 2012. Over de activiteiten 

voor de volgende campagne van 2012-2014 zal pas later worden beslist, dit zal samenhangen 

met het gekozen thema. Een evaluatie van de vorige campagne zal ertoe bijdragen dat er lessen 

getrokken kunnen worden voor de toekomstige activiteiten zowel binnen of buiten het kader 

van de campagne. Voor het organiseren en doorvoeren van de activiteiten wordt een structurele 

samenwerking met vormingsinstellingen beoogd. Naast de activiteiten in het kader van de 

campagne probeert de Liga ook spontaan in te spelen op de actualiteit.  

Er zal geïnvesteerd worden in opleiding rond sociaal-culturele methodiek om de expertise hier 

rond uit te breiden.  

 

8° DE ACTIES EN DE CAMPAGNES; 

De Liga voerde de afgelopen beleidsperiode verschillende acties en campagnes. Recente 

voorbeelden zijn de campagne Bewaar uw Privacy (tegen de databewaringsrichtlijn) en de 

campagne Win uw Privacy (lancering op 18 mei 2010), een campagne waarbij het brede publiek 

op allerhande manieren werd gesensibiliseerd rond het thema privacy.  

Tijdens de komende beleidsperiode zal er op dit elan verder worden gebouwd en wordt in 2011-

2012 aan een nieuwe campagne, dit keer rond internering, gewerkt. Gedurende die twee jaar 

kaderen alle publieksactiviteiten en het beleidswerk (met uitzondering van de internationale 

rapportage) in dit thema en het thema krijgt een aparte rubriek in de nieuwsbrief. Elke 

campagne omvat educatieve activiteiten. De drie grote luiken van de campagne van 2011-2012 

zijn: straatacties, vorming en het maken van een documentaire.  

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van originele en eigentijdse middelen om een breed 

publiek te bereiken. Daarnaast gaat de Liga ook telkens partnerschappen aan met o.a. artistieke 

en culturele organisaties en met vormingsinstellingen.  

 

9° DE SAMENWERKING EN NETWERKVORMING MET ANDERE ORGANISATIES;  

De Liga werkt regelmatig samen met andere organisaties. Dit gebeurt op verschillende 

manieren. 
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De voornaamste partner met wie de Liga een structurele samenwerking heeft is haar Franstalige 

zusterorganisatie, de Ligue des Droits de l’Homme. Rond thema’s die federale materie zijn 

wensen de twee organisaties zo veel mogelijk samen naar buiten te treden om zo sterker te 

staan. Ook in de initiatieven naar internationale controle-organen wordt zo veel mogelijk 

samengewerkt (CRC, BUPO/CCPR, CPT, UPR, enz.). De komende beleidsperiode moet verder 

gewerkt worden aan het onderhouden van de contacten op niveau van de teams en aan het 

oprichten van een regelmatige werkvergadering op het niveau van het bestuur.  

 

De Liga is ook lid van een aantal koepelorganisaties, zoals de Fédération Internationale des 

Ligues des Droits de l’Homme (FIDH), de Association Européenne pour les Droits de l’Homme 

(AEDH), European Digital Rights (EDRI), de Kinderrechtencoalitie en het Netwerk Samenleving 

en Detentie. De Liga onderhoudt nauwe contacten met deze organisaties. Het engagement dat de 

Liga opneemt binnen de FIDH, AEDH en Kinderrechtencoalitie hangt af van het thema waarrond 

die organisaties initiatieven nemen. Als een Liga-thema aan bod komt, werkt de Liga actief mee 

aan de activiteiten. Indien niet biedt ze wel aandacht aan de activiteiten in haar nieuwsbrief of 

onderschrijft ze die.  

 

De Liga werkt in ieder geval mee aan de alternatieve rapportage voor het VN-Comité voor de 

Rechten van het Kind via de Kinderrechtencoalitie. De Liga is één van de drijvende krachten 

achter het Netwerk Samenleving en Detentie. De Liga ontfermt zich over de organisatorische 

taken (organisatie van vergaderingen, correspondentie, maken van folders, verslaggeving 

vergaderingen, enz.) en draagt bij tot het beleidswerk. 

 

De Liga werkt sinds 2008 samen met vzw Nollet Art, het Museum Dr. Guislain, Similes en de 

Vlaamse Gemeenschap, afdeling Welzijn en Samenleving aan het project “Geen schuld, wel 

straf!”. Voor de nieuwe campagne zal een samenwerking met Victoria Deluxe, Similes, Justitieel 

Welzijnswerk en familieleden van geïnterneerden opgericht worden. Voor gerechtelijke thema’s 

zal een samenwerking met verschillende advocaten, de Orde van Vlaamse Balies en andere 

experten opgericht worden. Deze groepen staan steeds open voor nieuwe geïnteresseerde 

organisaties of individuen. 

 

10° HET ENGAGEMENT VAN VRIJWILLIGERS EN BESTUURDERS;  

De Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het dagelijks bestuur van de Liga bestaan 

volledig uit vrijwilligers. De AV komt één maal per jaar bijeen, de Raad van Bestuur maandelijks 
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en het DB telkens twee weken voor de Raad van Bestuur. Het engagement van de bestuurders 

hangt af van persoon tot persoon. Sommigen beperken zich tot het deelnemen aan de 

vergaderingen van het bestuur, anderen engageren zich in de redacties van de tijdschriften of 

vertegenwoordigen de Liga op vergaderingen van koepelorganisaties, vergaderingen met 

politici, geven gastlezingen of nemen deel aan debatten in naam van de Liga. Velen onder hen 

hebben expertise in beleidsthema’s van de Liga en gecontacteerd kunnen worden om bij te 

dragen aan het beleidswerk. 

Om het engagement van de bestuurders te verstevigen en iedereen beter in staat te stellen om 

een daadwerkelijke inbreng te doen, wordt gesleuteld aan de structuur van de Liga. De AV zal 

twee maal per jaar bijeenkomen, eventueel wordt één van die vergaderingen een soort denkdag.  

 

De Liga verenigt academici met interesse in mensenrechten en mensen met expertise over het 

gevangeniswezen in de redacties van zowel TvMR als Fatik. Zij werken allen vrijwillig voor de 

Liga. Ze vergaderen eens in drie maanden, schrijven bijdragen en lezen artikels van andere 

auteurs na. 

 

De overleggroep privacy is een groep van een aantal experts in bepaalde privacythema’s en 

mensen met interesse voor privacy die zich hiervoor willen engageren. Zij helpen de 

medewerker privacy om op de hoogte te blijven van actualiteit over privacy en komen bijeen als 

er een concrete actie voorbereid moet worden. 

Regelmatig bieden zich mensen aan (vaak studenten of werkzoekenden) om inhoudelijk werk 

voor de Liga te verrichten. Sommigen onder hen willen rond een bepaald thema werken en 

werken vrij zelfstandig aan een dossier, anderen schrijven artikels voor de nieuwsbrief. 

De Liga riep enkele jaren geleden vertalers op om vrijwillig voor de Liga te werken. Zij vertalen 

persberichten en artikels van de Ligue, de AEDH en internationale organisaties. Ze vertalen ook 

voor de internationale rapportage en soms wetenschappelijke artikels. 

 

In het kader van de campagne werden een aantal vrijwilligers geactiveerd. Gezien het thema 

hebben de leden van de overleggroep privacy zich heel actief ingezet. Daarnaast kunnen we 

rekenen op andere vrijwilligers voor het geven van vormingen, het maken van filmpjes of het 

illustreren van een publicatie. 

 

In 2011 zal de vrijwilligerswerking sterker uitgebouwd worden. Er wordt een draaiboek 

gemaakt waarin de Liga zich voorstelt en de rechten en plichten van de vrijwilliger worden 

beschreven. Dit kan als basis dienen om geïnteresseerden te informeren of om actieve 
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vrijwilligers een houvast te beiden. Daarnaast wordt er een flyer opgesteld waarmee specifiek 

gedoeld wordt op vrijwilligers. Tot slot moet jaarlijks een vrijwilligersdag georganiseerd worden 

om de actieve vrijwilligers in de kijker te zetten. Eens deze basis gelegd werd, kan er naar 

mogelijkheden worden gezocht om de huidige vrijwilligers nog meer te activeren en alsook om 

bij andere doelgroepen zoals bv. senioren of allochtonen op zoek te gaan naar nieuwe 

vrijwilligers. 

 

11° DE ZORG VOOR PROFESSIONALITEIT EN PROFESSIONALISERING;  

Professionalisering is een prioriteit voor de komende beleidsperiode. De interne structuur zal 

herbekeken worden en er wordt een VTO plan en een IKZ plan opgemaakt (OD7 en OD8). 

Concreet betekent dit o.a. dat de Algemene Vergadering 2 keer zal plaatsvinden. Deze tweede 

bijeenkomst kan de gelegenheid bieden om na te denken over de structuren en de toekomst van 

de Liga. 

Op het vlak van VTO zal er voor de interne werking een duidelijk overzicht gemaakt worden van 

de nuttige vormingsinstellingen zodat er sneller kan worden ingespeeld op de noden. Tijdens de 

jaarlijkse evaluatiegesprekken zal de coördinator peilen naar de specifieke behoeftes van de 

medewerkers in het kader van hun takenpakket. Vormingen rond vrijwilligerswerking, 

communicatie, sociaal culturele methodiek en financieel beheer moeten hierbij prioriteit zijn. 

Ook IKZ behoort tot het luik professionalisering maar wordt onder het volgende punt meer 

gedetailleerd besproken.  

 

12° DE MANIER WAAROP IN DE WERKING REKENING WORDT GEHOUDEN MET PRINCIPES VAN 

INTEGRALE KWALITEITSZORG.  

De Liga wil haar werking beter plannen en structureren en dit start reeds bij de rapportage. Bij 

het herschrijven van het beleidsplan en het jaarplan werd erop gelet dat de documenten 

inhoudelijk concreter zijn zodat ze als werkinstrument voor het team kunnen dienen. De 

verschillende acties in het vernieuwde jaarplan 2011 zijn goed op te volgen en te evalueren op 

het einde van het jaar en tijdens de tussentijdse evaluaties.  

Voor verschillende aspecten van de werking werden al procedures opgesteld, maar die moeten 

verder worden uitgewerkt. Deze procedures moeten in de toekomst als instrument dienen voor 

de inwerking van nieuwe medewerkers of vrijwilligers. 

Doorheen het beleidsplan zijn ook verschillende evaluaties voorzien. Het personeel wordt 

jaarlijks geëvalueerd net zoals de nieuwe structuur van het bestuur. Daarnaast zal er ieder 
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kwartaal een interne evaluatie plaatsvinden van het jaarplan zodat de vooruitgang en de nodige 

stappen duidelijk worden voor het team.  

Tot slot is een jaarlijkse vrijwilligersdag voorzien, waarop de vrijwilligers de 

vrijwilligerswerking van de Liga kunnen evalueren. Ook voor de educatieve activiteiten zal een 

evaluatie worden voorzien met de vormingsinstellingen waarmee wordt samengewerkt. 

De evaluatie van acties en activiteiten en algemene werking zal verder worden uitgewerkt in de 

voortgangsrapporten.  
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7. TOTSTANDKOMING VAN HET BELEIDSPLAN 
 

EVALUATIE VAN HET BELEIDSPLAN 2005-2009 EN LESSEN VOOR HET 

BELEIDSPLAN 2011-2015 

De grootste verdienste van het eerste beleidsplan van de Liga was ongetwijfeld de afbakening 

van de werkingsthema’s. Er werd voor gekozen om te focussen op thema’s waar weinig of geen 

organisaties rond actief zijn; een keuze waar de Liga nog steeds ten volle achter staat. Vele 

publicaties en activiteiten van de Liga danken hun succes aan het nijpend gebrek aan informatie 

rond bepaalde thema’s (bvb brochure strafuitvoeringsrechtbanken, themanummer Fatik over de 

nieuwe interneringswet, studiedag en boek ‘Achter tralies in België, boekje ‘Racisme bestrijden’, 

enz.). Voor de werking rond privacy merken we bovendien dat er een relatief groot aantal 

vrijwilligers zich echt actief wil inzetten.  

De keuze van de beleidsthema’s wordt dus positief geëvalueerd en zal aangehouden worden 

tijdens de volgende beleidsperiode. 

  

Daarnaast vertoonde het beleidsplan 2005-2009 ook enkele zwakke punten. Een eerste 

tekortkoming werd al snel aangeduid door de administratie: de omschrijving van normen en 

indicatoren. Ofwel werden ze vaag gesteld (bv. ‘samenwerkingsverbanden blijken uit verslagen’, 

‘beleidsopties blijken uit jaarplannen’), ofwel te laag gesteld (bv. streven naar 500 abonnees op 

de e-nieuwsbrief, minstens één maal per jaar samenwerken met een andere organisatie). 

Een tweede zwakte was de beperkte betrokkenheid van bestuurders bij de opstelling van het 

beleidsplan. Gedurende de uitvoering ervan bleek vaak dat bestuurders te weinig vertrouwd 

waren met de inhoud van het beleidsplan. Bij de opstelling van dit beleidsplan werd er dan ook 

op gelet om regelmatig de stand van zaken te bespreken tijdens vergaderingen van het Dagelijks 

Bestuur en de Raad van Bestuur. 

 

 CHRONOLOGISCH OVERZICHT TOTSTANDKOMING 
BELEIDSPLAN 2011-2015 

 

FASE 1: DE START 

Leden van het planningsteam werden op de eerste plaats gezocht in het bestuur. Vier 

bestuurders boden zich aan: Hans Claus, Paul Pataer, Tiene Hertogen en Jan Veys. Op de eerste 
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vergadering van het planningsteam werd beslist om ook Marlies De Cock uit te nodigen om er de 

vrijwilligers te vertegenwoordigen. Marlies liep twee stages bij de Liga en bleef ook daarna nog 

actief als vrijwilligster. 

Halverwege het planningsproces haakte Tiene af en werd Liesbeth Naessens aangesproken om 

haar te vervangen. Zij had het vorige beleidsplan van de Liga al bestudeerd en is vertrouwd met 

sociaal-cultureel werk. Ze is al enkele jaren bestuurder van de Liga. 

 maart- april 2009: beslissing om een planningsteam op te richten en oproep kandidaten 

planningsteam 

 juni 2009: samenstelling team 

 

FASE 2: DE MISSIE- FASE 3: DE GEGEVENSVERZAMELING 

 eerste vergadering planningsteam 24/06 

- uiteenzetting van de werkwijze (7 fasen) 

- herbekijken van de missie 

- gegevensverzameling: omgevingsanalyse 

 tweede vergadering 29/09 

- tijdspad 

- stakeholders: wie bevragen 

- welke vragen 

FASE 4: DE BELEIDSUITDAGINGEN 

 derde vergadering 26/10 

- analyse van sterktes en zwaktes 

 vierde vergadering 24/11 

- bespreking van resultaten stakeholdersbevraging en SWOT 

 

FASE 5: DE DOELSTELLINGEN 

 vijfde vergadering 22/12 

- strategische doelstellingen 

- nieuwe structuur voor de Liga 

 



 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015   52 

 

FASE 6: MENSEN EN MIDDELEN 

 zesde vergadering 22/03 

 

FASE 7: DE AFRONDING 
De tekst van het beleidsplan werd afgewerkt in de week van 22 tot 26 maart. Op 29 maart werd 

een Algemene Vergadering bijeengeroepen om het beleidsplan te bespreken en goed te keuren. 

Opmerkingen werden verwerkt op 30 april. 

 

FASE 8: HERSCHRIJVEN VAN HET BELEIDSPLAN 
Na de positieve beslissing van het ministerie van Cultuur om de Liga voor Mensenrechten verder 

te subsidiëren, werd het beleidsplan, samen met het jaarplan en het jaarverslag, herschreven 

van begin februari tot midden maart 2011. De nieuwe versie van het beleidsplan werd unaniem 

goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 15 maart 2011. 

 

GEGEVENSVERZAMELING 
 

INTERNE GEGEVENSVERZAMELING 

De staf bereidde de interne gegevensverzameling voor volgens het Mc-Kinseymodel. De analyse 

werd besproken en aangepast binnen de staf en daarna binnen het planningsteam.  

 

STAKEHOLDERSBEVRAGING 

In september 2009 werd de stakeholdersbevraging voorbereid op een stafvergadering. Er werd 

gebrainstormd over de te bevragen personen en de vragen die hen gesteld moesten worden. De 

definitieve lijst van vragen en te bevragen personen werd opgesteld in het planningsteam.  

Alle leden van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de staf en een aantal 

vrijwilligers kregen de mogelijkheid om de vragen schriftelijk in te vullen. Enkele bestuurders en 

alle externen werden mondeling bevraagd. Externen waren zowel bestuursleden en stafleden 

die de Liga verlaten hadden als mensen die zich nooit binnen de Liga engageerden. 

De vragen peilden uiteraard naar de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de Liga 

voor Mensenrechten. 

 

Volgende mensen werden bevraagd:  
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Bestuur/ AV: Luc De Prest, Willem De Beuckelaere, Jos Vander Velpen, Tiene Hertogen 

Staf: Maartje De Schutter, Astrid Thienpont 

Externen: Bieke Machiels (vroegere coördinator Liga), Heidi Panken (vroegere 

beleidsmedewerker Liga), Alexander Hoefmans (attaché Dienst Mensenrechten FOD Justitie), 

Eva Brems (vroeger bestuurslid, voorzitster Amnesty International, hoofdredactrice TvMR, 

professor mensenrechten UGent), Paul De Hert (hoofd vakgroep mensenrechten VUB), Mieke 

Van Hecke (katholieke onderwijskoepel), Rik Torfs (professor kerkelijk recht KUL en 

opiniemaker), Chris Coenegrachts (hoofd CAW Artevelde) 

 

RAAD VAN BESTUUR 

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 7 december 2009 werd de stand van zaken van 

de planning uitgebreid toegelicht en werd de bestuurders de mogelijkheid gegeven om 

opmerkingen te geven en suggesties te doen. Hier kwam onder meer het idee om de interne 

structuur van de Liga aan te passen uit voort. 

Op 19 maart werd een ontwerptekst opgestuurd aan de leden van het planningsteam en het 

Dagelijks Bestuur, waarover op 22 maart werd vergaderd. 

 

In 2011 werd de vernieuwde versie van het beleidsplan besproken op de Raad van Bestuur van 

7 maart.  

ALGEMENE VERGADERING 

Op 26 maart werd de ontwerptekst met de aanpassingen van het Dagelijks Bestuur en het 

planningsteam bezorgd aan alle leden van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. 

Op 29 maart kwam de Algemene Vergadering bijeen om het beleidsplan te bespreken en goed te 

keuren. 

 

De vernieuwde versie van het beleidsplan werd unaniem goedgekeurd op de Algemene 

Vergadering van 15 maart 2011. 
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BIJLAGEN 
 

BIJLAGE 1. SAMENSTELLING VAN DE BESTUURSORGANEN 
 

ALGEMENE VERGADERING 

Alain Joye, André De Becker, Ann Delmeulemeester, Bart Vangeebergen, Caroline Goossens, 

Danny Meirsschaut, Dirk Voorhoof, Dries Pattyn, Eddy Boutmans, Ellen Comhaire, Erik Willems, 

Evelyne Dhont, Francine Mestrum, Frans Smeets, Frederik Evers, Hans Claus, Hans Lammerant, 

Heleen Debeuckelaere, Helima Guerra, Hendrik Vanmolkot, Hugo Durieux, Ivo Flachet, Jan 

Roegiers, Jan Veys, Jos Vander Velpen, Koen Verbruggen, Liesbeth  Naessens, Luc De Prest, Marc 

Hendrickx, Marc Tassier, Marleen Temmerman, Mohamed El Omari, Nadia Lorenzetti, Patrick 

Decoodt, Paul Baekelandt, Paul Bekaert, Paul De Hert, Paul Pataer, Peter De Wilde, Peter Janssen, 

Piet De Pauw, Pieter De Gryse, Roger De Zitter, Silke Hoebeek, Silvija Basic, Stefan Sottiaux, Tiene 

Hertogen, Tom Balthazar, Tony Van Loon, Willem Debeuckelaere 

 

RAAD VAN BESTUUR 

Alain Joye, André De Becker, Caroline Goossens, Dries Pattyn, Eddy Boutmans, Ellen Comhaire, 

Francine Mestrum, Hans Claus, Hans Lammerant, Jan Veys, Jos Vander Velpen, Koen Verbruggen, 

Liesbeth Naessens, Luc De Prest, Nadia Lorenzetti, Paul Bekaert, Paul De Hert, Paul Pataer, Pieter 

De Gryse, Roger De Zitter, Silke Hoebeek, Tiene Hertogen, Tony Van Loon  

 

DAGELIJKS BESTUUR 

Jos Vander Velpen, Alain Joye, Koen Verbruggen, Paul Pataer en Jan Veys 
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BIJLAGE 2. DE STAKEHOLDERSBEVRAGING 

Vragen voor stakeholders 

1. Hoe zou je de Liga omschrijven? (maximum 3 zinnen) 

2. Wat verwacht je van een mensenrechtenorganisatie in Vlaanderen? Denk je dat die mening 

door velen gedeeld wordt of is het een minderheidsstandpunt? Beantwoordt de Liga aan uw 

verwachtingen? 

3. Indien niet: Wat zou de Liga méér of anders moeten doen? (methodiek + thematiek) 

Waarom? 

4. Welke zijn de sterke punten van de Liga? 

5. Welke zijn de zwakke punten van de Liga? 

6. Welke recente ontwikkelingen vormen een kans voor de Liga? 

7. Welke recente ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de Liga? 

8. Waarom ben je wel / niet tevreden over de Liga? Ben je ooit ontgoocheld door de Liga? 

9. Welke goede raad en suggesties kan je geven voor de toekomst? (Voor wie al lang bij de Liga 

betrokken is) 

10. Welke waren voor u de hoogtepunten van de Liga? 

11. Welke waren voor u de dieptepunten van de Liga? 

12. Waarom heeft u de Liga verlaten/ waarom blijft u zich engageren? 

13. Wat zou u kunnen overhalen om u te engageren voor de Liga? ( Voor wie niet actief is binnen 

de Liga:) 

 

Bevraagde stakeholders: 

Bestuur/ AV: Luc De Prest, Willem De Beuckelaere, Jos Vander Velpen, Tiene Hertogen 

Staf: Maartje De Schutter, Astrid Thienpont 

Externen: Bieke Machiels (vroegere coördinator Liga), Heidi Panken (vroegere 

beleidsmedewerker Liga), Alexander Hoefmans (attaché Dienst Mensenrechten FOD Justitie), 

Eva Brems (vroeger bestuurslid, voorzitster Amnesty International, hoofdredactrice TvMR, 

professor mensenrechten UGent), Paul De Hert (hoofd vakgroep mensenrechten VUB), Mieke 

Van Hecke (katholieke onderwijskoepel), Rik Torfs (professor kerkelijk recht KUL en 

opiniemaker), Chris Coenegrachts (hoofd CAW Artevelde) 

Uiteraard is ook de administratie cultuur een stakeholder. Daarom werd het verslag van de 

visitatiecommissie opgenomen in de resultaten van de stakeholdersbevraging.  



 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015   56 

 

Resultaten van de bevraging aan de hand van een SWOT analyse:  

 

Administratie Cultuur Adm 

Bestuur B 

Staf S 

Externen Ext 

Interne Gegevensverzameling IG 
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Zwakte Sterkte 

Gebrek aan kennis van sociaal-cultureel werk, financiële en organisatorische aspecten (B, 

ext, IG)  

Af en toe ad hoc werking, waardoor ondoordachte standpunten ingenomen worden (ext) 

Te klassieke methodes (adm) 

Geen zicht op doelgroep, gebrek a doelgroepwerking (adm, B) 

Geen communicatieplan (adm) 

Onvoldoende educatieve en activeringsfunctie (adm) 

Geen grote publiekscampagne (adm, IG) 

Te weinig zichtbaar ( 4 ext) 

Te weinig gewicht op het beleid (Ext) 

Te juridisch, maatschappelijke rol/context komt te weinig aan bod (B, Ext) 

Te klein maatschappelijk draagvlak (Adm, S, Ext, IG) 

Slaagt er niet genoeg in experten aan zich te binden (B) 

Te weinig samenwerking met andere organisaties (B) 

Interne structuur (3 ext)  

Concurrentiedenken (ext) 

Gebrek aan continuïteit (ext) 

Gebrek aan duidelijke en formele afspraken bij samenwerking, in het bijzonder met LdH 

(IG) 

Gebrekkige promotie en opvolging van lidmaatschap (B, IG) 

Remmende werking bestuur (adm) 

Gebrek aan strategische planning (adm, S, IG) - nood aan concrete beschrijving en meting 

van jaardoelstellingen- en activiteiten (adm) 

Know how en expertise (adm, B, S, Ext, IG) 

Goede contacten met experten (Adm, IG, S, ext) 

Publicaties (Adm, B, S, Ext), Website, forum, nieuwsbrief 

Contact media (adm, ext) 

Documentatiecentrum (adm) 

Mogelijkheid in rechte op te treden (B, Ext), Juridische acties (B, ext, IG) 

Prijs voor Mensenrechten (B, Ext, IG) 

Acties voor studenten (Ext) 

Privacycampagne (B, Ext) 

Goede contacten met beleidsmakers (Adm, IG) 

Onafhankelijkheid (B, Ext)  

Flexibiliteit (Ext, IG) 

Vlotte samenwerking met LDH en andere organisaties 

Procedures evaluatie en werking (Adm) 

Uitbouw vrijwilligersbeleid (adm, S) 

Keuze werkingsthema’s (B, Ext) 

Veel realiseren met beperkte middelen (S, IG) 

Betrokkenheid bestuurders (adm, IG 

Openheid van het bestuur 

Engagement van respectabele figuren 

Sérieux, moreel gezag (B, S, 5 Ext) 

Maatschappelijke feeling over thema’s 

Ervaring en motivatie staf (IG) 
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Geen zicht op evolutie financiële middelen (adm, B, S, Ext, IG) 

Inefficiënt vergaderen (Ext, IG) 

Nog te ruim werkveld (S, Ext) <-> beperkte thema’s (ext) 

Infrastructuur, beperkte middelen (B) 

Vergaderingen RvB zijn te juridisch (B, Ext) 

Nood aan diversiteit binnen het bestuur (B, Ext, IG) 

Moeilijk om nieuwe mensen binnen het bestuur te houden (B)- te weinig bestuurders 

engageren zich (S, Ext, IG) 

Bestuurders zijn niet vertrouwd met het beleidsplan (S, IG) 

De liga wordt niet altijd gepercipieerd als onafhankelijk en onpartijdig (3 ext) 

Gebrek aan een doordacht personeelsbeleid met aandacht voor gelijke behandeling (IG) 

 

Bedreiging Kans 

Mogelijk verlies subsidies (B, S, Ext) 

Meer instellingen en overheidsorganen in werkveld, minder braakliggend terrein (B) 

Zware schendingen tgo nieuwe bedreigingen mensenrechten (Ext) 

Onverschilligheid (B) 

Individualisering van de samenleving en de afnemende solidariteit (ext) 

Verrechtsing (ext) 

Valse argument van de werderkerigheid (ext) 

Mensen hebben nauwelijks tijd voor vrijwillig engagement (B) 

Anti-islamklimaat, communautaire problemen, repressiviteit (kunnen ook als kans gezien 

worden) (ext) 

Toenemende juridisering van de branche (ext) 

Het algemeen klimaat: moeilijke leden- en fondsenwerving (ext) 

Mogelijk verlies subsidies (B, S, Ext) 

Verdrag van lissabon: kans om meer beleidswerk te doen op europees niveau (B, 

Ext) 

Verbreden van de actio popularis (ext) 

Mensenrechtenschendingen en –bedreigingen (ext) 

AI werkt nu ook rond eigen land (kan ook als bedreiging  gezien worden) (ext) 

Differentiatie van het mensenrechtenveld (ext) 

Atualiteit, interessante thema’s die een breed publiek kunnen aanspreken, cfr 

privacy (ext) 

Maatschappelijke evolutie: aandacht voor gevangeniswezen (ext) 

Nieuw beleidsplan en stakeholdersbevraging (B, S) 

 



 

Liga voor Mensenrechten vzw – Beleidsplan 2011-2015         59 

 

 

BIJLAGE 3. FINANCIEEL PLAN 2011-2015 
 
UITGAVEN 

      

         2011 2012 2013 2014 2015 TOTALEN 

  
      PERSONEELSKOSTEN 247.200,00 250.000,00 255.000,00 260.100,00 265.302,00 1.277.602,00 

  
      AFSCHRIJVINGEN - WAARDEVERMINDERINGEN 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.500,00 

Afschrijvingen 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1.500,00 

  
      ORGANISATIEKOSTEN 42.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 39.000,00 186.000,00 

Huisvestingskosten 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 40.000,00 

Secretariaatskosten 20.000,00 14.000,00 13.000,00 11.500,00 12.000,00 64.500,00 

Andere organisatiekosten (verplaatsingen, publiciteit) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 45.000,00 

Diverse werkingskosten (lidgelden, geschenken,…) 6.000,00 6.500,00 7.000,00 8.000,00 9.000,00 36.500,00 

  
      KOSTEN SOCIAAL-CULTUREEL WERK 29.000,00 35.000,00 32.500,00 37.000,00 33.000,00 163.000,00 

Tijdschriften en publicaties 7.000,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 9.500,00 38.000,00 

Andere sociaal-culturele activiteiten 22.000,00 27.000,00 24.000,00 28.000,00 24.000,00 125.000,00 

  
      FINANCIELE KOSTEN 100,00 100,00 150,00 200,00 250,00 800,00 

  
      SUBTOTAAL 2011-2015 318.600,00 317.400,00 321.950,00 333.600,00 337.352,00 1.628.902,00 

  
      UITZONDERLIJKE KOSTEN 3.500,00 3.500,00 3.500,00 4.000,00 4.000,00 18.500,00 

OVERBOEKING 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 

  
      ALGEMEEN TOTAAL 2011 - 2015 332.100,00 325.900,00 328.450,00 338.600,00 342.352,00 1.657.402,00 
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INKOMSTEN  
      

         2011 2012 2013 2014 2015 TOTALEN 

  
      OMZET 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 45.000,00 

Lidgelden 7.000,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00 45.000,00 

  
      ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN 274.361,00 277.104,61 279.875,66 282.674,41 285.501,16 1.399.516,84 

Subsidies 
                       Afdeling Volksontw. en lok. cultuurbeleid 101.861,00 102.879,61 103.908,41 104.947,49 105.996,97 519.593,47 

                 Andere afdelingen Min. Cultuur 170.000,00 171.700,00 173.417,00 175.151,17 176.902,68 867.170,85 

                 Provincie 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 12.752,51 

  
      OPBRENGSTEN SOCIAAL-CULTUREEL VORMINGSWERK 18.000,00 20.030,00 20.560,30 21.630,90 22.702,21 102.923,42 

Opbrengsten vormingen 4.000,00 4.500,00 4.000,00 4.040,00 4.080,40 20.620,40 

Tijdschrift 6.000,00 7.000,00 7.500,00 8.000,00 8.500,00 37.000,00 

Sociaal-culturele activiteiten 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 3.121,81 15.303,02 

Benefieten en sponsoring 5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 7.000,00 30.000,00 

  
      FINANCIELE OPBRENSTEN 2.100,00 2.200,00 2.300,00 2.400,00 2.500,00 11.500,00 

  
      UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN 30.500,00 17.060,00 17.321,60 17.684,82 18.149,66 100.716,08 

Giften 14.500,00 900,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 19.100,00 

Recuperatie personeelskosten (Soc. Maribel, VIA) 16.000,00 16.160,00 16.321,60 16.484,82 16.649,66 81.616,08 

  
      ONTTREKKING 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
      ALGEMEEN TOTAAL 2011 - 2015 331.961,00 334.394,61 329.057,56 334.390,13 339.853,03 1.669.656,33 

 


