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inleiding
EVA heeft de afgelopen vijf jaar grote stappen vooruit gezet, zowel wat de groei van de beweging
betreft als in het verwezenlijken van de missie. Het EVA-kantoorteam is een sterk team met heel wat
ervaring en expertise. Ze worden bijgestaan door een geëngageerde Raad van Bestuur. Al die ervaring
en expertise worden ten dienste gesteld van de sterk groeiende lokale groepen en vrijwilligers,
en van andere partners (middenveld, professionals, overheden en bedrijven). Het resultaat is een
actieve, erkende beweging die de evolutie naar een plantaardige wereld steeds sneller doet gaan.
De volgende vijf jaar willen we hierop verder blijven bouwen. Onze missie blijft behouden, onze
aanpak en strategie ook. We blijven mensen verleiden met lekker eten, en we blijven de wereld
veranderen met onze vork.
Maar die wereld is niet meer dezelfde wereld als vijf jaar geleden. De missie van EVA wordt door
steeds meer mensen gedragen. De vraag naar plantaardige producten is de voorbije jaren zo hard
gestegen dat ook minder logische partners zoals grote (vlees)bedrijven en grote cateraars steeds
meer een beroep doen op onze expertise. We zijn blij met deze evolutie, want die geeft aan dat we
een stapje dichter komen bij het mainstream maken van veggie eten. Dat betekent dat we het steeds
makkelijker zullen kunnen maken voor de Vlaming om meer plantaardig te eten. Die Vlaming is zelf
ook veranderd. Onze maatschappij is diverser geworden. EVA wil hier de komende vijf jaar in meegroeien. We willen onze doelgroepen uitbreiden en onze community diverser maken.
Ook de manier waarop mensen vrijwilligerswerk willen doen is veranderd. EVA krijgt nog steeds elke
dag aanvragen van enthousiaste mensen die in hun vrije tijd iets voor de organisatie willen doen,
maar de meeste van die enthousiastelingen willen vooral zo concreet mogelijk en zo snel mogelijk
zelf aan de slag gaan. Wij willen dat enthousiasme optimaal benutten door met het kantoorteam
vooral te ondersteunen, en niet te beknotten of af te remmen. We geloven dat we dit het best kunnen
doen door onze lokale groepen op een zelfsturende manier te organiseren. Maar we kunnen hier nog
veel in groeien. We hopen dit de volgende jaren te kunnen waarmaken.
Daarnaast is er ook heel wat aan het bewegen op internationaal vlak. Proveg werd opgericht. Dat is
de eerste internationale organisatie die dezelfde missie heeft als EVA. De voorbije twee jaar werd er
al nauw samengewerkt en vooral kennis en ervaring uitgewisseld. De volgende vijf jaar kan dit leiden
tot een ‘verloving’ of zelfs een ‘trouwfeest’ waarbij EVA ‘Proveg België’ zou worden. De problemen
die we willen oplossen zijn mondiale problemen. In die zin is verder internationaliseren een logische
volgende stap.
Eén ding staat vast, het worden zeer boeiende en uitdagende jaren voor EVA. Dit beleidsplan zal
daarbij een belangrijke leidraad zijn.
Het beleidsplan bestaat uit zeven delen: In het eerste deel geven we aan de hand van onze missie en
visie kernachtig weer waar EVA voor staat. Wat is EVA’s rol in het waarmaken van die missie en visie?
Op welke functies werken we, welke functiemix kiezen we? Wat is EVA’s strategie?
Deel twee is de situatieschets: we beschrijven in vogelvlucht de geschiedenis van de organisatie en
geven weer hoe ze er vandaag uitziet. In deel drie werken we de omgevingsanalyse uit. Om een beeld
te krijgen van de maatschappelijke context waarin de organisatie opereert, sommen we de voornaamste relevante trends op. We maken een overzicht van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen.
In deel vier komen de uit het voorgaande gedistilleerde strategische en operationele doelstellingen,
acties en indicatoren aan bod. In deel vijf volgt het financiële plan en het personeelsplan. In deel zes
toetsen we dit beleidsplan aan de decretale criteria. En tot slot geven we in deel zeven kort weer hoe
het plan tot stand kwam.

Wij wensen je een aangename en inspirerende lectuur toe!
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missie

EVA zet zich in voor de maximale productie en consumptie van
plantaardige voeding, ter vervanging van dierlijke, om bij te
dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.
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visie
EVA wil werken aan een wereld die beter is voor mens, dier
en planeet. En we geloven dat we dat het beste kunnen doen
door ons voedselsysteem te verplantaardigen.
EVA wil een wereld waar het voor de consument makkelijk
is om altijd en overal voor lekkere, plantaardige voeding
te kiezen. De maatschappelijke omgeving v
 ergemakkelijkt
en stimuleert deze voedingskeuze zo veel mogelijk. De
verschillende economische sectoren (landbouw, verwerking,
distributie, horeca …) voorzien smakelijke, gezonde en
duurzame plantaardige alternatieven. De overheid creëert
hiervoor de nodige randvoorwaarden. De consument heeft
alle kansen, i nformatie en vaardigheden om te kiezen voor
maaltijden zonder dierlijke producten.
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eva’s rol
EVA’s rol om tot die wereld te komen zien we als volgt: EVA versterkt, verbindt en
begeleidt mensen en organisaties die de evolutie naar een plantaardige wereld willen
versnellen, en maakt daar een inspirerend verhaal van zodat steeds meer mensen daar
deel van willen uitmaken.
Die verbindende rol is uiterst belangrijk. We weten dat gedragsverandering moeilijk is. En voor
eetgewoonten geldt dat zeker. Eten hangt samen met tradities, met gewoonten, met genieten van
het leven. Die en andere redenen maken dat bij de meeste mensen de nochtans zeer rationele
argumenten voor plantaardige voeding niet snel tot gedragsverandering zullen leiden. T egelijkertijd
zijn we ervan overtuigd dat rond eten werken ook een troef is. Eten verbindt mensen. EVA laat
mensen samenkomen rond lekker plantaardig eten. De vijftien lokale groepen van EVA nemen hierin
de leiding. Zij organiseren elk jaar tientallen lokale events waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en
inspireren. Pas als mensen merken dat ze niet moeten inboeten aan smaak of genot zijn ze bereid om
naar de rationele argumenten te luisteren en kritisch na te denken over het eten op hun bord.
Want EVA is natuurlijk meer dan een kookclub. Het maatschappelijke thema dat we op de a
 genda
willen zetten is uitermate relevant. Het is om meerdere redenen noodzakelijk dat we onze
eetgewoonten verplantaardigen. Onze call to action mag dan altijd positief en inspirerend zijn, dat
maakt de call er niet minder urgent om. Het is door mensen te informeren over de impact van hun
eetgewoonten dat we onze kritische rol vervullen.
Die aanpak werkt. De vleesconsumptie is in België sneller gedaald dan in onze buurlanden. Het
aantal flexitariërs is gestegen, en vooral bij Vlamingen jonger dan 34 is plantaardig eten stilaan goed
ingeburgerd. Mede dankzij het succes van campagnes zoals Donderdag Veggiedag en Dagen Zonder
Vlees is de vraag naar veggie producten en maaltijden gestegen.
Het resultaat is dat ook het aanbod de laatste twee jaar stilaan de vraag gevolgd is. Toch kan het
allemaal nog veel beter en sneller. Uit ons laatste consumentenonderzoek (iVOX 2018) blijkt dat
het aantal Vlamingen dat zijn vleesconsumptie vermindert, niet meer zo snel stijgt, maar e
 erder
stagneert. Nochtans zegt een op de twee Vlamingen graag minder vlees te willen eten in de
toekomst. Maar tussen willen en doen ligt er een berg vol drempels en obstakels.
We zien het als de laboratoriumrol van EVA om op innovatieve manieren die drempels te verlagen.
Dat doen we via nudging, via nieuwe en onuitgegeven samenwerkingen met bedrijven en andere
intermediairen zoals het middenveld, de media, overheden en de horeca, en door de innovatieve zelfsturende manier waarop we onze community vormgeven en onze vrijwilligers benaderen. D
 onderdag
Veggiedag is nationaal en ook internationaal hét voorbeeld van hoe je via kleine positieve duwtjes
eetgewoonten kan veranderen. Nudging zit verweven in onze strategie; we zijn trendsetter op dit vlak.
Op vlak van samenwerkingen hebben we Next Food Chain opgestart, een netwerk waar bedrijven,
kennisinstellingen en ngo’s samen de plantaardige evolutie een boost geven. De wijze waarop we dit
netwerk uitbouwen is pionierswerk.
Het meest innovatieve luik van onze werking zit hem in de wijze waarop we samen met onze
vrijwilligers de beweging uitbouwen. We zoeken samen met hen wat er lokaal leeft, wat ze kunnen en
willen doen en hoe we hen daar het best in kunnen ondersteunen. Onze vrijwilligerskernen houden ons
scherp, en houden de vinger aan de pols van nieuwe vormen van burgerinitiatieven in de g
 emeenten.
Hun ideeën zijn een constante bron van vernieuwing, innovatie en herpositionering.
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relatie tot de socioculturele functies
eva zet in op drie socioculturele functies.
EVA kiest bewust voor drie socioculturele functies die alledrie even noodzakelijk zijn om onze
missie te vervullen.
Zonder mensen en groepen die elkaar ontmoeten en inspireren en het EVA-verhaal verder u
 itdragen,
bestaat er geen groeiende duurzame beweging met steeds meer impact. EVA kan haar missie niet
vervullen zonder gemeenschapsvormende functie. Aangezien EVA gedragsverandering beoogt, m
 oeten
we als beweging bewust bezig zijn met hoe we mensen meenemen in ons verhaal en hoe we hen kunnen
bereiken om dingen te ‘leren’. Zonder een duidelijke focus en visie op leren kan EVA haar missie niet
vervullen. EVA is opgericht om een prangend maatschappelijk probleem op de a
 genda te zetten en om
een ruim publiek te sensibiliseren en te activeren. De publieke opinie omtrent vleesvermindering mag
dan al wat veranderd zijn, de maatschappelijke uitdagingen die gepaard gaan met ons eetpatroon b
 lijven
nijpend actueel. Zonder maatschappelijke bewegingsfunctie kan EVA haar missie niet waarmaken.
Hoewel de drie functies al sinds de oprichting van EVA in ons DNA zitten, is de wijze waarop we er als
beweging mee omgaan en hoe we ze in de praktijk brengen aanzienlijk veranderd. De gemeenschapsvormende en de leerfunctie zijn de afgelopen vijf jaar veel prominenter naar voren getreden. Op dit moment
kunnen we zeggen dat ontmoeten, leren en activeren drie gelijkwaardige pijlers zijn in onze werking.
De gemeenschapsvormende functie bij EVA nu en in de toekomst
Het belang van onze lokale vrijwilligersgroepen, ons vrijwilligersbeleid en de visie omtrent een
zelfsturende beweging zorgen ervoor dat de community de echte ‘driver’ wordt voor het v
 ervullen
van onze missie. In strategische doelstelling 4 lichten we uitgebreid toe hoe we de verdere u
 itbouw
van onze beweging zien. Hoe we lokale groepen willen versterken, hen willen uitnodigen elkaar te
inspireren en partnerschappen uit te bouwen om zo bij te dragen aan een duurzame z elfsturende
beweging. Als team willen we de dynamieken ondersteunen die lokaal ontstaan. We willen i nitiatieven
die onderuit ontstaan niet afremmen, maar net bundelen en versterken op een manier die bijdraagt aan
het verwezenlijken van de missie van EVA. We reiken momenteel een aantal formats en tools aan die
de lokale groepen kunnen helpen om beter als team samen te werken en om meer na te denken over
impact, evaluatie en constante verbetering. We willen hier als beweging nog veel meer in groeien. De
processen en werkwijzen die we toepassen zijn nabijheid, feedback, samen leren en groeien.
De komende jaren voegen we daar nog een extra dimensie aan toe. We gaan vrijwilligerskernen van
andere organisaties samen met EVA-vrijwilligers gericht activiteiten laten uitdenken en uitwerken. De
synergie tussen vrijwilligers met een diverse achtergrond zal leiden tot een volledig nieuwe vorm van
ontmoeten en gemeenschapsvorming. Veggie is Halal, een project in Gent en Antwerpen in samenwerking
met VOEM, is het eerste voorbeeld van een nieuw soort ontmoeting en samenwerking tussen vrijwilligers
van twee organisaties met een andere visie op vrijwilligerswerk en een andere missie. Plantaardig eten
verbindt beide groepen, en is het motief voor heel wat activiteiten van onderuit. De nieuwe ontmoeting
en gemeenschapsvorming die ontstaan binnen dit soort samenwerkingen hebben we, op aanraden van de
visitatiecommissie, geïntegreerd in een ruimere visie op diversiteit.
Samen met externe experten hebben we vanuit onze missie en strategie een visie op diversiteit
neergeschreven. Verder in de tekst worden de concrete acties benoemd om deze visie verder uit te
werken. We breiden ons communicatieplan en de persona’s die we tot nu toe gebruikten uit. We doen
dit door focusgroepen samen te stellen waarin de vrijwilligers van o.a. VOEM een actieve rol opnemen.
Onze visie op hoe we de gemeenschapsvormende functie vormgeven staat op punt, zowel ten a
 anzien van de
eigen vrijwilligers als van ons doelpubliek en van groepen die traditioneel tot de achterban van andere organisaties behoren. EVA’s rol ten aanzien van al die personen en groepen is benoemd en duidelijk. EVA versterkt,
verbindt en begeleidt mensen en organisaties die de evolutie naar een plantaardige wereld willen versnellen
en maakt daar een inspirerend verhaal van zodat steeds meer mensen daar deel van willen uitmaken.
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Leerfunctie bij EVA nu en in de toekomst
De lerende functie zit in de hele werking van EVA, want ‘leren’ zit ingebakken in het DNA van EVA. Het zit zowel
in de manier van werken als in de missie, de visie en de strategische uitwerking hiervan. Want het vereist telkens
(bij)leren: leren samenwerken met nieuwe partners, onze doelgroepen leren wat er is in het plantaardige aanbod
en wat er mogelijk is qua koken en eten. En door (bij) te leren wat de drempels zijn van onze doelgroepen.
Met EVA leren we op verschillende niveaus en creëren we krachtige leeromgevingen, waardoor de kans
stijgt dat de leerdoelen gehaald worden. Gezien de typische leervoorwaarden die gelden bij v
 olwassenen
en in het sociaal-cultureel werk zijn die leerdoelen vaak ‘open’ van aard. Het is daarom altijd wat onvoorspelbaar wat een bepaalde volwassene zal leren in die bepaalde situatie. Door een gevarieerd leerlandschap aan te bieden, vergroten we die leerkans. Het ervaringsleren neemt voor onze doelgroepen een
belangrijke plaats in, gezien de focus op koken. Voor ons team en onze beweging zijn het leren via de
principes van lean en agile, het geconnecteerd leren en het sociaal leren belangrijk.
Dankzij ons sensibiliserend werk kregen we van ons doelpubliek de reactie: ‘We willen wel m
 inder
vlees eten maar weten niet hoe.’ Deze feedback heeft ervoor gezorgd dat we bewuster aan de slag zijn
gegaan met onze educatieve rol en hoe we die invullen. Sinds 2016 organiseren we zelf kookworkshops
om tegemoet te komen aan de vraag naar skills. Voor EVA was dat een totaal andere invulling van de
educatieve rol. Maar EVA is een doe-organisatie. Heel vaak vertrekken we vanuit de noden van de klant
en passen we er onze werking op aan. Met educatie was dat niet anders. Niemand had in 2000 kunnen
vermoeden dat we zelf kookworkshops zouden organiseren.
Gaandeweg zijn we ons ervan bewust geworden dat dit materiaal ingebed is in een ruimere visie rond
educatie en leren. EVA is als team en als beweging een lerende organisatie. De visitatiecommissie
spoorde ons aan om onze visie terzake uit te werken. Dit hebben we gedaan. Het gevolg is dat we
ons nog veel bewuster zijn van van het belang van deze functie en ze als integraal deel van ons DNA
beschouwen. Onze missie vervullen we alleen als we zelf heel bewust bezig zijn met hoe mensen leren
en als we daar ons aanbod en onze methodiek op afstemmen.
In de toekomst willen we vanuit de visie die we uitgewerkt hebben op het vlak van educatie veel beter in
staat zijn om onze eigen rol correct in te vullen en te verdiepen, expertise te verzamelen en uit te wisselen.
Maatschappelijke bewegingsfunctie bij EVA nu en in de toekomst
We veranderen de wereld met onze vork. Voor EVA zit politiek engagement ingebakken in de missie.
Ons thema daagt mensen uit om de algemeen geldende norm van dagelijkse vleesconsumptie in vraag
te stellen en daar meteen maaltijd per maaltijd zelf keuzes in te maken. Onze politieke a
 ctie gebeurt
dagelijks door velen aan de eettafel gevoerd. Strategische doelstelling 1 focust op de werkwijzen
en praktijken die we de komende jaren willen inzetten ten aanzien van een ruim publiek. Informatie
verstrekken, g
 edragsverandering teweegbrengen, mensen en groepen ertoe aanzetten om zelf actie te
nemen. Verander de wereld met je vork, schrijf mee aan ons verhaal en zorg ervoor dat er een steeds
groter bewustzijn en draagvlak voor is. Het aantal deelnemers aan onze activiteiten, acties, campagnes
en workshops en de feedback die we van hen krijgen, tonen aan dat deze vorm van actie ook zichtbaar
gemaakt kan worden en doeltreffend is.
Ook in de toekomst blijven we mensen aanmoedigen met onze positieve call to action.
De komende jaren breiden we de doelgroep tot wie we ons richten stapsgewijs uit. EVA wil haar
boodschap ook laten doorsijpelen bij andere doelgroepen dan degene die we tot nu toe bereiken.
In eerste instantie gaan we ons richten tot hoogopgeleide jonge vrouwen met eenmigratieachtergrond.
We o
 nderzoeken wat hun noden zijn en welke info ze op welke manier aangereikt willen k
 rijgen om de
wereld met hun vork te veranderen. We gaan heel erg bewust met deze doelgroep
aan de slag en evalueren de impact die dat heeft.
Uiteraard gaan we daarnaast ook allianties aan (met milieu-, landbouw- en gezondheidsorganisaties op
Vlaams, nationaal en Europees niveau) om beleidsstandpunten in te nemen. De v
 isitatiecommissie nodigde ons uit om niet enkel van het culinaire een call to action te maken maar ook andere informatie op onze
website te voorzien. Vanaf 2019 nemen we dit actief op door meer aandacht te besteden aan een rijkere
inhoud: we focussen niet enkel meer op het hoe, maar ook op het waarom van plantaardige voeding. De
beleidsstandpunten van onze partnerorganisaties krijgen meer aandacht in onze communicatie.
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maatschappelijke
context
We staan als samenleving voor grote uitdagingen. Een op de tien Vlaamse kinderen is
te dik, steeds meer mensen krijgen te maken met welvaartsziekten zoals diabetes type
2, boeren h
 ebben het moeilijk, dierenleed blijft een inherent deel uitmaken van ons
landbouwsysteem, en de k
 limaatverandering vereist dringend actie.
De hoeveelheid dierlijke producten die we eten heeft een enorme impact op al deze
domeinen. Daarom zeggen wij bij EVA dat wij rond een fantastisch probleem werken.
Door plantaardige voeding te stimuleren pak je immers meteen verschillende actuele
uitdagingen tegelijk aan.
Veeteelt is volgens de FAO een van de voornaamste oorzaken van elk belangrijk 
milieuprobleem: klimaatverandering, ontbossing, verlies aan biodiversiteit, watervervuiling,
... De omzetting van plantaardige eiwitten in dierlijke is doorgaans inefficiënt, en vereist erg
veel grond, water en energie.Minder consumptie van dierlijke producten verkleint het risico
op gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, en verschillende
vormen van kanker. Voor vlees, zuivel en andere producten worden miljarden dieren gedood,
meestal na een kort en dieronwaardig leven. Hun intrinsieke waarde wordt daarbij miskend.
Het EAT-Lancet-rapport, uitgebracht in 2019 door een internationale commissie van 37
wetenschappers uit verschillende vakgebieden, gaande van landbouw tot klimaat, heeft
twee jaar lang onderzocht wat een gezond en duurzaam voedingspatroon is. Hun conclusie
is duidelijk: veel minder dierlijke producten, meer vezels, meer peulvruchten en meer
groenten en fruit.

Ons voedselsysteem verplantaardigen
is met andere woorden een van de
efficiëntste manieren om de grote
uitdagingen waarvoor we staan aan
te pakken.
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strategie
hoe willen we onze missie verwezenlijken?
door zo snel mogelijk vraag en aanbod te vergroten
Naarmate meer mensen beslissen om minder vlees te eten en de vraag
naar plantaardige producten stijgt, zal ook het aanbod in restaurants en
winkels stijgen, en zal het voor iedereen makkelijker worden om vaker
plantaardig te eten.
Dat is een evolutie die we de voorbije jaren heel sterk gezien hebben.
De vraag naar plantaardige producten is gestegen door de steeds groter
wordende groep flexitariërs (mensen die minstens drie keer per week
vegetarisch eten). Vooral bij mensen jonger dan 34 is die toename enorm.
Het aanbod is dan ook gevolgd. In iedere supermarkt vind je nu niet
alleen plantaardige vleesvervangers - die qua smaak en voedingswaarde
steeds beter worden - maar ook vegan ijsjes, kaas, yoghurt, pizza’s ….
EVA wil dat aanbod zo snel mogelijk helpen groeien en beter helpen afstemmen op de noden en vragen
van wie minder vlees wil eten. Dat doen we onder andere door bedrijven, producenten en retail samen
te brengen in ons netwerk Next Food Chain, dat we samen met BBL hebben opgericht en de komende
jaren verder willen uitbouwen. Door alle spelers samen te brengen willen we de komende jaren vraag
en aanbod nog beter op elkaar laten aansluiten. Zie ook strategische doelstelling 3 op p. 11.

door het imago en de kwaliteit van plantaardig eten - en op termijn eventueel dat
van kweekvlees - te verbeteren
Alles wat vegetarisch of veganistisch is kampt nog steeds met een negatief imago. Het is belangrijk om
via woord- en beeldgebruik, ambassadeurs,, plaatsen, gerechten enz. dat imago niet te bevestigen maar
net tegen te spreken. Voor EVA is smaak dan ook prioritair. Als we mensen enthousiast willen maken voor
plantaardig eten, dan moet het in de eerste plaats lekker zijn - ook in grootkeukens en scholen. Daarnaast
willen we ook de evolutie op het vlak van kweekvlees van nabij volgen. Als de bedrijven die hier nu mee
bezig zijn hun beloften kunnen waarmaken en veilig vlees kunnen kweken waar geen dieren voor moeten
lijden, en dat duurzaam en gezond is, dan zien wij het als een van onze taken om ook zo snel mogelijk
consumenten, koks en producenten enthousiast te maken over kweekvlees.

door eerst te focussen op het eten en dan pas op de moraal
De traditionele gedachtegang in vegetarische en dierenrechtenorganisaties
is: geef mensen de cijfers, toon ze de beelden van dierenleed, zeg ze hoeveel bomen er geveld worden voor vlees, ... en ze zullen, als we dat allemaal
lang genoeg doen, wel veganist worden. Wat als we het nu eens omkeren:
geef ze lekker eten, zodat ze plantaardig eten nog zonder te weten waarom
ze dat zouden moeten doen. Eens ze overtuigd zijn dat ze lekker kunnen
blijven eten en eigenlijk niet zoveel te verliezen hebben, kunnen ze met
een open geest luisteren naar al die argumenten. Vandaar de nadruk op
lekker eten in onze hele werking. We laten mensen proeven en ontdekken
hoe lekker en boeiend een plantaardige wereld er kan uitzien.
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door elke stap aan te moedigen
EVA voert een ‘aanmoedigingsbeleid’ waarbij elke stap een
goede stap is. Iemand die een inspanning maakt om één dag
per week vegetarisch te eten, verdient aanmoediging. Maar
ook bedrijven, boeren of organisaties die de stap richting
meer plantaardig zetten, worden meegenomen in een positief
traject. Iedereen die stappen in de goede richting zet, maakt
deel uit van ons verhaal. Zo maken wij ook werk van onze
opdracht om bij te dragen aan een inclusieve maatschappij.

door met de wortel te werken in plaats van
met de stok
EVA zal altijd verleiden en inspireren in plaats van iets te verplichten
of te verbieden. Het belang van een positieve, niet-belerende,
oplossingsgerichte communicatie kan niet overschat worden.

door samen te werken en iedereen te betrekken in ons verhaal
Als we de voorbije beleidsperiode iets hebben geleerd, is het wel dat
we die plantaardige transitie enkel kunnen bereiken als we nog meer
gaan samenwerken. Met andere organisaties, maar ook met horeca en
grootkeukens, bedrijven, overheden en supermarkten. Alleen zo kunnen we
een breed publiek warm maken en meenemen in ons verhaal. Met een breed
publiek bedoelen we ook een divers publiek dat een correcte weerspiegeling
is van de maatschappij waarin we werken. De voorbije beleidsperiode hebben
we via ad-hocprojecten en activiteiten onze doelgroep uitgebreid naar
etnisch-cultureel diverse groepen. De visitatiecommissie raadde ons aan om
werk te maken van een diversiteitsbeleid en onze visie uit te schrijven, om
zo beter bepaalde hiaten of opportuniteiten in kaart te kunnen brengen. We
hebben hier werk van gemaakt samen met onze Raad van Bestuur en een
klankbordgroep bestaande uit experten op het gebied van diversiteit. Samen
met hen hebben we de visie van EVA aangaande diversiteit op punt gesteld.
Naast de visie hebben we ook de strategie en doelstellingen bepaald.
Die komen aan bod in strategische doelstelling 1 op p. 10.

door waarde te creëren voor iedereen die deel uitmaakt van de beweging
EVA is een beweging die betrokkenheid, communicatie, respect, vertrouwen, eigenaarschap, en
vastberadenheid hoog in het vaandel draagt. Dat betekent voor ons dat alles begint bij een gedeelde
visie. We willen bijdragen aan een betere wereld voor mens, dier en milieu, en kiezen voor de focus
op plantaardige voeding als krachtigste actiemiddel. Deze visie wordt door iedereen binnen de
beweging gedeeld, zowel binnen het kantoorteam als in de vrijwilligerswerking. EVA zet heel wat
tijd en middelen in om die visie en strategie te verankeren binnen de beweging. Dat is een constant
proces waarbij communicatie, dialoog en betrokkenheid enorm belangrijk zijn. Ons team is een
geëngageerd team, waar mensen verantwoordelijkheid krijgen en nemen, waar ieders rol duidelijk
bepaald is en waar je alle kansen krijgt om te groeien. EVA streeft performantie en perfectie na.
Impactevaluatie, continue verbetering en kritische zelfreflectie zitten in ons DNA.
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situatieschets
geschiedenis
EVA werd opgericht in 2000. Tot eind 2004 werkte de organisatie voor honderd procent met
vrijwilligers. In 2005 ontving EVA structurele ondersteuning van de Vlaamse Overheid, binnen het
kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De eerste gesubsidieerde beleidsperiode als
beweging liep van 2005 tot 2010, de tweede periode van 2011 tot 2015, de derde van 2016 tot
2020. We gaan nu de vierde periode in. Voor een overzicht van de werking van de eerste tien jaar
verwijzen we naar het Beleidsplan 2005 - 2009 en het Beleidsplan 2011 - 2015.
Belangrijke mijlpalen waren onder andere de publicatie van de eerste Vegetarische Gids, de
betrekking van het Vegetarisch Infocentrum in 2003 en de start van de Donderdag Veggiedag-
campagne in 2007 mét steun van een commerciële partner. We wonnen de Grote Prijs voor
Toekomstige Generaties van de Stichting voor Toekomstige Generaties. Maar het belangrijkste
kantelpunt was ongetwijfeld de keuze van Stad Gent om de eerste stad ter wereld te worden met een
officiële veggiedag.
In de beleidsperiode 2011 - 2015 werd er hard gewerkt aan de interne organisatiestructuur. Het team
was sterk gegroeid en we kregen steeds meer vragen tot samenwerking van externe actoren. Er was
duidelijk nood aan een andere manier van werken. Dankzij middelen van het Venture P
 hilantrophy
Fonds van de Koning Boudewijnstichting waren we in staat om met een aantal externen onze e
 igen
werking kritisch onder de loep te nemen. De positieve evaluatie van het Venture-project, een d
 uidelijke
stijging van het procentuele aandeel eigen middelen, een nieuwe website en database, en een
duidelijke visie op (commerciële) partnerships waren enkele van de belangrijke v
 erwezenlijkingen.
We slaagden er ook in om de vooropgestelde intermediairen (consument, middenveld, foodprofessionals, overheid en de beweging zelf) te sensibiliseren en te informeren. De focus kwam zelfs al te
liggen op reële gedragsverandering richting een meer plantaardig voedingspatroon. In 2010 ging
men er niet meteen van uit dat de stap van theoretische sensibilisering naar focus op gedragsverandering in de praktijk zo snel zou gaan, maar een iVOX-enquête uit 2013 bevestigde het aanvoelen dat
de tijd rijp was om te focussen op het ‘hoe’, eerder dan op het ‘waarom’ van meer plantaardig eten.
In 2011 ontving EVA de Prijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk voor haar positieve aanpak.
De voorbije vijf jaar ging het allemaal nog veel sneller. De omgevingsanalyse die we in 2016 maakten, bleek in 2018 al gedateerd. Steeds meer grote gezondheids- en milieuorganisaties namen het
thema vleesvermindering ter harte in hun campagnes. Steeds meer bedrijven - ook vleesbedrijven kwamen met een uitgebreid gamma plantaardige producten. De eerste internationale organisatie die
rond plantaardige voeding werkt - ProVeg - werd opgericht. Grote cateraars zoals Sodexo, Aramark en
ISS namen veggie doelstellingen op in hun meerjarenplan, de nieuwe voedingsdriehoek van Vlaams
Instituut Gezond Leven zet meer plantaardig eten als belangrijkste aanbeveling bovenaan, EAT-Lancet
en het IPCC brengen rapporten uit die het belang van een shift naar plantaardige voeding nog maar
eens onderstrepen, en de investeringen in kweekvlees en in beloftevolle plantaardige alternatieven
voor vlees en melk stijgen spectaculair. Dit zijn hoopvolle en ook broodnodige evoluties gezien de
urgenties waar we voor staan.
Dankzij onze flexibele, ‘leane’ manier van werken hebben wij ons vlot aangepast aan deze snelle
evolutie. We zijn nog meer gaan inzetten op samenwerking, zowel met andere organisaties als met
grote bedrijven, producenten en grote cateraars. Dankzij onze tweejaarlijkse iVOX-bevragingen
hielden we de vinger aan de pols van wat de Belgische consument precies wil en wat de grootste
obstakels zijn om zijn eetgewoonten te veranderen. Door onze acties en campagnes constant te
evalueren en bij te sturen leerden we wat wel en niet werkt voor welke doelgroep.
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OP DE VERWEZENLIJKINGEN VAN 2018 EN 2019 GAAN WE HIER WAT DIEPER IN.

1. Onze werking gericht op consumenten
In februari 2018 lanceerden we onze nieuwe campagne Try Vegan, in samenwerking met BE Vegan.
De campagne is vooral gericht op jonge mensen die ervoor openstaan om nog een stapje verder te
zetten. Met meer dan 7000 deelnemers en veel persaandacht (HLN, VTM-journaal, Radio 2, …) was die
eerste gezamenlijke editie een groot succes. Dat bleek ook uit de feedback van de deelnemers. 87%
van hen gaf aan in de toekomst meer plantaardig te willen blijven eten. 97% wou opnieuw meedoen
bij een volgende editie en 90% zou vrienden en familie de campagne aanraden.
In november 2018 lanceerden we een tweede editie met de steun van BV’s zoals Sam De Bruyn en
Wannes Cappelle. We lanceerde de campagne ook voor het eerst in twee grootkeukens. We bereikten
iets minder deelnemers (3000), maar de evaluatie van de deelnemers bleek opnieuw heel goed.
We besloten de campagne te herhalen in april 2019, en ze meteen ook grondig te laten evalueren
door 180 Degrees Consulting.
De april-editie in 2019 was dankzij de deelname van enkele belangrijke influencers opnieuw een
groot succes. Bijna 7000 mensen schreven zich in, waaronder heel veel mensen die nog nooit h
 adden
deelgenomen. Ook nu was de evaluatie van de deelnemers heel erg positief. De evaluatie door de studenten/consultants van 180 Degrees Consulting lag in de lijn van de verwachtingen. Hun b
 elangrijkste
conclusie: dit is een ideale campagne voor vegetariërs en flexitariërs die al regelmatig vegetarisch eten.
Voor mensen die nog niet zo ver staan is een laagdrempelige challenge een beter alternatief. Daarom
besloten we om in 2020 werk te maken van de lancering van de VeggieChallenge in België, en die ook
mee te nemen in onze doelstellingen voor de volgende beleidsperiode (zie SD1).
In 2018 waren we opnieuw mede-organisator van VeggieWorld, een internationale consumentenbeurs in Brussel waar meer dan 5000 bezoekers op afkwamen. We waren tevreden over de opkomst,
maar uit de evaluatie van de bezoekers en standhouders bleek dat zij meer kwaliteit van EVA verwacht hadden. Aangezien de beursorganisator Wellfairs hier niet aan tegemoet wou komen, besloten
we ons contract met hen niet te verlengen. We stonden in 2019 nog wel met een infostand op de
beurs, maar waren geen mede-organisator meer. Het lijkt ons beter om op verschillende beurzen
aanwezig te zijn met een grote infostand dan al onze tijd en energie in één event te investeren.
Een andere belangrijke doorbraak op het vlak van consumentenwerking was de lancering van
Donderdag Veggiedag in de supermarkt. Dat was een doelstelling die we heel graag wilden halen
in de vorige beleidsperiode. Carrefour is de eerste supermarkt die de campagne gebruikt om de
consument te inspireren met het veggie aanbod. In 2020 willen we hier verder op blijven werken,
eventueel samen met nog meer andere partners.
In 2018 hebben we 104 kookworkshops voor volwassenen georganiseerd, en 94 kookworkshops voor
scholen. Daarmee bereikten we 1206 volwassen en 1720 kinderen en jongeren. De kookworkshops
in scholen werden heel positief geëvalueerd. Van de deelnemende kinderen en jongeren vond 97%
de workshop goed tot uitmuntend, en hetzelfde percentage vond de klaargemaakte gerechten lekker
tot heerlijk. 97% van de leerlingen was erg enthousiast na de workshop en 98% zou de workshop
aanraden aan anderen. Bij de volwassen gaf 86% aan de workshop goed tot uitmuntend te vinden;
94% vond de klaargemaakte gerechten lekker tot heerlijk en 96% gaf aan de gerechten ook thuis
nog te zullen klaarmaken. 90% zou de workshop aanraden aan anderen.
In 2019 hebben we al 92 workshops gegeven in scholen, en 77 workshops met volwassenen.
Hiermee bereikten we 635 volwassenen en 1108 kinderen. Tussentijdse evaluaties tonen een hoge
tevredenheid over de workshops en de gerechten aan.
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2. Onze werking gericht op foodprofessionals
De skills van foodprofessionals verhogen zodat hun aanbod aangepast is aan wat de klant van
morgen wil, dat is wat we willen bereiken met onze werking voor deze doelgroep.
Uit iVOX-bevragingen weten we dat de Belg ook buitenshuis lekkere veggie opties wil, en dat
het beperkte aanbod een belangrijke drempel is om meer plantaardig te eten. We hebben deze
doelgroep dus nodig als hefboom om de consument mee te nemen. Ons werk gericht op deze
doelgroep wordt niet gesubsidieerd vanuit het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.
We namen in 2018 de tijd om het landschap uitgebreid in kaart te brengen en onze eigen expertise
en meerwaarde ten aanzien van andere spelers in het veld af te wegen.
GROOTKEUKENS
EVA is marktleider op het vlak van trajectbegeleidingen voor grootkeukens die meer veggie op het
menu willen. Deze positie hebben we in 2018 behouden en verstevigd. Grootkeukens b
 ereiken
dagelijks honderdduizenden mensen van zeer diverse afkomst. Denken we maar aan scholen,
bedrijfskantines, rustoorden, ziekenhuizen, …. Hen begeleiden en ervoor zorgen dat hun aanbod door
een zeer divers publiek als lekker, gezond en duurzaam wordt ervaren, is onze finale doelstelling.
In 2018 hebben we ons toegelegd op het verbeteren van ons aanbod en op goede samenwerkingen
binnen de bestaande netwerken. Met een goed resultaat. We hebben in elf grootkeukens een
trajectbegeleiding georganiseerd. Bij een tiental grootkeukens organiseerden we workshops.
Drie grootkeukens namen deel aan onze campagne Try Vegan.
We werken altijd op maat. Sommige grootkeukens zijn op zoek naar een eerste kennismaking en
vragen een workshop. Andere willen een echt traject doorlopen. Nog andere willen een stapje verder
gaan en deelnemen aan campagnes zoals Try Vegan, die een grotere uitdaging vormen.
We evalueren onze aanpak constant. Dat is tijdsintensief en vraagt een permanente reflex bij onze
koks en medewerkers om feedback te vragen, heel erg goed te luisteren en bereid te zijn om een
aantal zaken anders aan te pakken. Door deze aanpak begrijpen we als geen ander met welke uitdagingen de grootkeukens geconfronteerd worden en kunnen we hen helpen om hun aanbod te
verplantaardigen en af te stemmen op de vraag van de klant.
Waar we in 2018 met twee contractcateraars licenties afsloten, hebben we dat in 2019 uitgebreid tot
drie. We hebben extra geïnvesteerd in de grootkeukenwerking zodat we de begeleidingen konden
uitbreiden en zo een ruimer publiek konden bereiken.
In 2019 hebben we 26 keukens begeleid.
We willen ons aanbod voor de grootkeukens, en ook de resultaten en impact die we daarmee hebben
en de feedback van de eindgebruikers, veel meer zichtbaarheid geven door onze grootkeukenwerking
beter te integreren in onze publiekswerking. We maken hier in 2020 mensen en middelen voor vrij,
en dat doen we ook in de volgende beleidsperiode. Zie SD2 p. 28.

HORECA
De vraag naar voldoende en lekkere veggie opties op het menu van horecazaken stijgt. Om tegemoet
te komen aan deze vraag hebben we in het verleden specifieke projecten opgezet voor de horeca
(Vegucation, met middelen van de Nationale Loterij). Deze projecten leerden ons dat werken met
chefs uit restaurants een bijzondere aanpak vereist. We organiseerden workshops die heel erg goed
geëvalueerd werden. Toch vonden we de aanpak te ad hoc. We zijn meermaals gaan aankloppen bij
Horeca Vorming Vlaanderen (HVV) om structurele partner te worden. We zijn daar niet in geslaagd.
Maar we merken wel dat HVV nu zelf workshops plantaardige voeding organiseert voor haar leden
met de jonge chef Pieter-Jan Lint, die door EVA is opgeleid. Voor EVA is dit een goede evolutie. Als de
beroepsverenigingen voldoende opleidingen voorzien rond plantaardige voeding, dan kan EVA zich
focussen op andere doelgroepen die nog geen ondersteuning krijgen. EVA nam begin 2019 dan ook
de beslissing om binnen de foodprofessional-werking niet te focussen op horeca.
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HOTELSCHOLEN
EVA heeft in het verleden samen met een aantal Europese partners een curriculum en een handboek geschreven voor hotelscholen. Dit handboek is verspreid bij de hotelscholen. Het is en blijft
onze droom om binnen het aanbod van de hotelscholen naast vlees- en visbereidingen ook groentebereidingen als een volwaardige pijler te zien. Maar dit is een traject waar EVA onvoldoende
expertise en tijd aan kan besteden. Toch vinden we het belangrijk om binnen het bestaande leerplan
regelmatig workshops te blijven geven aan chefs in opleiding, en om goede contacten te blijven
onderhouden met de hotelscholen in Vlaanderen.
We zijn dan ook bijzonder blij dat we als partner betrokken zijn bij een educatief project van
Bos+ gericht op hotelscholen. Daarbij legt Bos+ de link tussen ontbossing in het Zuiden en ons
eetpatroon in het Noorden. EVA zorgt voor de culinaire workshops en werkt mee aan de e
 ducatieve
en communicatieve materialen. In 2018 is dit ambitieuze project in de voorbereidende fase g
 estart.
In 2019 vond de lancering plaats met een persmoment, en gingen de eerste workshops van start.
Uiteindelijk zullen de workshops door de chefs in opleiding worden vertaald in recepten die we
zullen bundelen in een kookboek. EVA wil via deze samenwerking en dit netwerk haar expertise
verder blijven verspreiden zodat ook de chefs in opleiding kennismaken met de plantaardige keuken.
Tot slot verstuurt EVA zes keer per jaar een foodprofessional-nieuwsbrief. We hebben 1000
Nederlandstalige en 110 Franstalige abonnees. Het openingspercentage bedraagt 33%.

3. Wat hebben we bereikt op het vlak van samenwerkingen?
In 2018 organiseerden we voor de eerste keer samen met de vegan organisatie BE Vegan de Try
Vegan-campagne. Zo konden we onze krachten bundelen. Ook in 2019 werkten we succesvol samen
aan deze campagne.
We legden de basis voor ons bedrijvennetwerk Next Food Chain samen met Bond Beter Leefmilieu
(zie SD2 op p. 29).
We hadden structureel overleg met alle organisaties die rond plantaardige voeding werken - GAIA,
Greenpeace, Velt, WWF, Rikolto, BBL, BE Vegan, Bite Back en Animal rights - om plannen en strategie
op elkaar af te stemmen. Dat overleg vindt vandaag nog altijd op regelmatige tijdstippen plaats, en
zal ook de komende beleidsperiode verder worden verdiept.
Op het gebied van landbouw zitten we in het netwerk van Voedsel Anders.
Op lokaal niveau maken we onder andere deel uit van Gent en Garde, en onze lokale groepen werken
voor hun activiteiten samen met lokale steden en gemeenten en andere organisaties.
Op internationaal vlak hadden we regelmatig contact met de directie van Proveg International
om over toekomstige samenwerkingen en een eventuele fusie te praten. We namen deel aan de
international week van Proveg om alvast ons jaarplan af te stemmen met de andere Proveg-landen.
In 2019 diepten we deze samenwerking verder uit. Er werd een stappenplan opgesteld over de
voorwaarden waaraan voldaan moet worden om met EVA deel te worden van Proveg International.
We plannen hier in 2020 verder op door te werken en onze verloving verder concreet te maken.
Onze leden, vrijwilligers en Raad van Bestuur zijn bevraagd over een mogelijke fusie met Proveg.
De resultaten waren positief. Iedereen beseft dat we een internationaal probleem alleen kunnen
aanpakken als we internationaal werken. (Zie SD3)
We steunden in 2018 en 2019 ook tal van acties en campagnes van andere organisaties door ze te
verspreiden via onze communicatiekanalen of door recepten te delen (zoals voor de nieuwe app van
het Vlaams Instituut Gezond Leven).
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4. Onze community in 2018
LOKALE GROEPEN
In 2018 en 2019 lag de focus bij de vijftien lokale vrijwilligersgroepen op het verder introduceren
van de principes rond zelfsturing. Sinds 2017 zetten we in op een zelfsturende beweging volgens de
principes van Lean & Agile. Mede dankzij de steun van het Venture Philantropy Fonds van de Koning
Boudewijnstichting konden we hierop focussen.
Er was nood aan een andere aanpak doordat er meer lokale groepen kwamen, en doordat die groepen meer
activiteiten organiseren. We wilden voorkomen dat het kantoorteam een trechter zou vormen waar alle info door
moet, en die zo een rem zou vormen voor de groei van de beweging. Daarom zijn we gaan werken volgens de
principes van Lean & Agile. De basisvoorwaarden om hiermee te kunnen starten zijn vertrouwen, transparantie,
verantwoordelijkheid en toewijding. In de EVA-beweging was deze basis al aanwezig om op verder te werken.
Iedere lokale groep kreeg in 2018 drie sessies rond Lean & Agile werken, en er werd een praktisch handboekje ontwikkeld op maat van de lokale groepen. Ze worden gestimuleerd om elkaar te versterken en info
uit te wisselen, onder andere via het online werkplatform Confluence. Dit werd in het voorjaar van 2019
helemaal vernieuwd en gebruiksvriendelijker gemaakt.
De lokale groepen vullen nationale campagnes zoals Try Vegan in volgens wat lokaal het best werkt. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen initiatieven. Zo ontstonden er Veggie Volxkeukens, Vegan Food Tours en
meer en meer Langste Veggietafels in verschillende steden. (In 2017 waren er vier Langste Veggietafels,
in 2018 zeven en in 2019 waren het er tien.) Tijdens de opvolging en de feedbackmomenten met het
Venture Philantropy Fonds zien we ook duidelijk dat er meer lokale events zijn, met groter bereik (7600
personen aanwezig op events in 2018, en al 8500 in juni 2019). Er zijn ook meer samenwerkingen met
verschillende partners (105 in 2017, 136 in 2018 en al bijna 100 in juni 2019).
We willen hier in de volgende beleidsperiode verder op werken. De zaadjes zijn geplant, maar nu
moeten we dit verder doen groeien. Zie SD4 p. 38.
ANDERE VRIJWILLIGERS
Behalve met onze lokale groepen werken we bij EVA ook met kookvrijwilligers en losse vrijwilligers.
Ook in die samenwerking proberen we zoveel mogelijk vanuit hun sterkte te vertrekken, en hen
vooral veel ondersteuning te geven zodat ze vervolgens zelf aan de slag kunnen gaan.
Bijna al de kookworkshops van EVA worden door kookvrijwilligers gegeven. Zij krijgen een
tweedaagse opleiding, die in 2018 verder is uitgewerkt. Daarnaast is er ook twee keer per jaar een
uitwisselings- en opleidingsmoment specifiek voor kooklesgevers. Verschillende kooklesgevers zijn
verder doorgegroeid en zijn op freelancebasis zelf workshops beginnen te geven.
Er zijn ook vrijwilligers die los van een lokale groep specifieke taken uitvoeren. Dit kan zowel
logistiek zijn als administratief op kantoor of grafisch werk. Er is in 2018 en 2019 al meer ingezet op
het onthaal en de opvolging van deze vrijwilligers. Zo proberen we na een intakegesprek vrijwilligers
en taken zo goed mogelijk te matchen. In de volgende beleidsperiode willen we nog beter nadenken
hoe we de energie en het enthousiasme van deze vrijwilligers beter kunnen versterken, zodat ook zij
helemaal deel uitmaken van de zelfsturende EVA-beweging. Zie SD4 p. 36.
DE RAAD VAN BESTUUR
Ook de Raad van Bestuur heeft zich verder verdiept in het Lean & Agile werken. Er is een visietekst
over de werking van de Raad van Bestuur opgesteld, en op basis daarvan zijn er enkele nieuwe leden
aangetreden. Sinds januari 2019 werken we met maandelijkse standups rond een specifiek thema.
Dat overleg wordt voorbereid door een teamlid en een RvB-lid. Er wordt achtergrondinfo gegeven en er
worden een aantal vragen gesteld. Van de bestuurders wordt een klankbordfunctie of richting verwacht.
In 2019 gaan we ook de samenstelling en de werking van de Algemene Vergadering a
 anpakken.
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DE EVA-LEDEN
In de zomer van 2018 hebben we een uitgebreide ledenbevraging gedaan met focusgroepen. Op
basis daarvan hebben we een beter beeld van wie de EVA-leden zijn en wat ze belangrijk vinden.
Ze krijgen een eigen nieuwsbrief en het EVA Magazine, en worden aangemoedigd om zelf acties te
ondernemen in het kader van grote campagnes. De komende beleidsperiode willen we stilaan het
lidmaatschap zoals dat er nu uitziet laten uitdoven en vervangen door iets wat beter aansluit bij hun
wensen en noden en bij de noden van EVA vzw. Zie SD4 p. 36.
Daarnaast gaan we ook verder op zoek naar manieren waarop de beweging financieel kan bijdragen aan
de werking van EVA. Er was onze crowdfunding voor extra zendtijd voor onze Boodschap van Algemeen
Nut in 2017, en in 2019 gebruikten we een nieuw platform om een fondsenwervende community-
activiteit te organiseren: Chili voor Willy. Die actie werd positief geëvalueerd. Ze zal in 2020 sowieso
herhaald worden, en zal in de nieuwe beleidsperiode verder uitgebouwd worden (zie SD4 p. 36).
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0,55

0,39

0,70

0,42

Melanie Jaecques

0,80
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0,60

0

0,40

0

Isabelle Poppe

0,80

0,56

0,80

0,56

Isabel Rainchon

0,70

0,49

0,70

0,42

Arne Sansen

0,65

0

0,67

0

Maureen Vande Cappelle

0,55

0,39

0,70

0,42

Ulrike Verdonck

0,34

0,24

0,80

0,7

Laure Verschraegen

0,50

0,35

0,58

0,35

TOTAAL

8,42

3,37

9,54

4,02

Overzicht team en toewijzigingen SCVW 2018-2019
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KOSTEN 2017

OPBRENGSTEN 2017

KOSTEN 2018

OPBRENGSTEN 2018
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eva vandaag
Vandaag is EVA uitgegroeid tot een bloeiende missie- en visiegedreven organisatie met dertien
gemotiveerde betaalde medewerkers, vijftien lokale groepen verspreid over Vlaanderen (Leuven,
Antwerpen, Limburg, Westhoek, Kortrijk, Brugge, Oosterzele, Mechelen, Sint-Niklaas, Gent, Roeselare,
Aalst, Dendermonde en Kempen) en Brussel die meer dan 100 activiteiten per jaar organiseren, meer
dan 300 actieve vrijwilligers en een geëngageerde Raad van Bestuur.
Het professionaliseringsproces dat in 2013 ingezet werd, heeft ervoor gezorgd dat er een sterke
zelfsturende beweging gegroeid is, waarin iedereen zijn rol kent en de mogelijkheid heeft om te
groeien. Evaluatie en constante verbetering zijn eigen aan deze participatieve manier van werken. Dit
is uniek voor organisaties zoals de onze en we krijgen dan ook veel vragen van andere organisaties
om onze ervaring rond zelfsturend werken met hen te delen.
Ondertussen zijn we ook internationaal steviger verankerd door onze nauwe samenwerking met
Proveg International.
Ook onze online community is de laatste jaren gegroeid. Met 36.000 Facebookfans, 10.000 volgers
op Instagram, 30.000 abonnees op onze nieuwsbrieven en elk jaar meer dan 10.000 Try Vegan-
deelnemers bereiken we een groeiend aantal mensen. Dankzij onze talrijke samenwerkingen met
andere (internationale) organisaties, overheden, bedrijven, supermarkten, chefs, cateraars en grootkeukens bereiken we een breed en steeds diverser publiek.
Dankzij de grondige evaluaties bij al onze projecten, ons tweejaarlijks iVOX-onderzoek, de samenwerking met heel veel verschillende partners, regelmatige leden- en vrijwilligersbevragingen en onze
klantgerichte manier van werken, kunnen we snel bijsturen. We blijven evolueren, en durven onszelf
en wat we doen in vraag te stellen. We sturen bij als we merken dat de context is veranderd. Dat is
ook nodig in een zo snel veranderende wereld. Eind 2018 kregen we van de visitatiecommissie een
positieve evaluatie zonder aanbevelingen, wat ons extra motiveert om op deze manier verder te werken.

eva de komende vijf jaar
In 2019 deden we met het EVA-kantoorteam, enkele geïnteresseerde vrijwilligers en de RVB een
oefening om de doelstellingen voor de komende vijf jaar vast te stellen. We formuleerden samen
onze dromen die we in 2025 willen verwezenlijken en kwamen tot deze top vijf:
•

Er is een grote (internationale) campagne waar de helft van de Belgen aan deelneemt.

•

De jeugd vindt veggie het nieuwe normaal.

•

Onze community is gegroeid en diverser geworden.

•

De standaardoptie in de grootkeukens is plantaardig.

•

Er is een groot veggie aanbod in supermarkten.

Natuurlijk zijn dat heel ambitieuze dromen die niet allemaal even realistisch zijn. Maar ze vormen wel een
mooie basis voor de verdere uitwerking van onze strategische doelstellingen. Deze dromen zijn immers
niet willekeurig tot stand gekomen. Ze zijn het resultaat van onze ervaring en van de e
 valuatie van campagnes en acties de voorbije jaren (zie evaluatie van 2018 en 2019), van onze omgevingsanalyse, onze
kennis van de context en de vragen en noden van onze doelgroepen (iVOX 2018, ledenbevraging 2018).
We weten dat een op de twee Belgen minder vlees wil eten, maar dat er nog te veel drempels zijn. We weten ook
welke drempels dat zijn (iVOX 2018).
•

Onvoldoende of te weinig gekend aanbod in de winkels.

•

Onvoldoende aanbod bij buitenshuis eten (zowel restaurants als bedrijfsrestaurants).

•

Te weinig praktische skills.

•

Te weinig ondersteuning van de omgeving.

•

Onvoldoende kwalitatief aanbod
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Om die drempels te verlagen moet EVA logischerwijze veel praktische ondersteuning bieden. We moeten
mensen met interesse in veggie eten samenbrengen, werken op het verbeteren en uitbreiden van het
aanbod aan plantaardige opties in restaurants en grootkeukens, en samenwerken met producenten en
supermarkten om het aanbod daar te verbeteren en beter bekend te maken bij de consument.
Deze aspecten zullen dan ook allemaal in onze strategische doelstellingen terugkomen (zie p. 24-25)
Om dat te kunnen verwezenlijken, hebben we een sterke beweging nodig waarin iedereen zich goed voelt
en waar mensen zich welkom voelen. Zowel het kantoorteam in Gent als de vele vrijwilligers en lokale
groepen willen we de komende jaren verder versterken om deze ambitieuze dromen waar te maken.
We willen het huidige team behouden en hun contracten uitbreiden met 1FTE. Van 8,42 naar 9,85. De
loonkost die bij een stabiel en ervaren team komt kijken (indexering, anciënniteit, baremasprongen) is in
verhouding tot de algemene begroting. De loonkosten maken ongeveer 60% van onze kosten uit. Dit
willen we graag zo houden. Onze middelen bestaan maximaal voor 60% uit subsidies w
 aarvan minder
dan de helft structurele subsidies vanuit het Decreet Sociaal Cultureel Werk. De middelen vanuit het Decreet willen inzetten om de helft van ons team structureel te financieren. Dat is 4,88 FTE op 9,85 FTE. Het
gaat om teamleden die ingezet worden om onze eerste strategische doelstelling en de vierde strategische
doelstelling waar te maken. De andere 5 FTE financieren we uit eigen middelen. EVA kreeg in 2011 een
grotere subsidie-enveloppe. Hoewel we sinds 2011 enorm gegroeid zijn, bleven de middelen vanuit
Sociaal Cultureel Werk gelijk, ondanks een erg positief verslag van de beoordelingscommissie op onze
toenmalige meervraag. Die meervraag is toen niet toegekend omwille van budgettaire grenzen. Op dit
moment is een structurele versterking van onze werking nodig om een duurzame werking te verzilveren.
Zonder een minimale structurele financiering voor de helft van ons team kunnen we de hele beweging
onvoldoende ondersteunen. We lichten dit verder toe in het zakelijk plan.

Naam medewerker

FTE
2018

Inzet
SCVW
(2018)

FTE 2019

Inzet SCVW
2019

FTE 2021

Inzet
SCVW
2021

Nena Baeyens

0,53

0,37

0,80

0,56

0,80

0,80

Anna Bernburg

0,80

0

0,75

0

0,70

0,21

Leau Gabriëls

0,00

0

0,14

0

0,60

0

Galina Golubeva

0,55

0,39

0,70

0,42

0,80

0,56

Melanie Jaecques

0,80

0,24

0,80

0,24

0,80

0,24

Fien Louwagie

1,00

0,35

1,00

0,35

1,00

1

Jessica Iriza Michelante

0,60

0

0,40

0

0,60

0

Isabelle Poppe

0,80

0,56

0,80

0,56

0,80

0,56

Isabel Rainchon

0,70

0,49

0,70

0,42

0,70

0,35

Arne Sansen

0,65

0

0,67

0

0,65

0

Maureen Vande Cappelle

0,55

0,39

0,70

0,42

0,80

0

Ulrike Verdonck

0,34

0,24

0,80

0,70

0,80

0,6

Laure Verschraegen

0,50

0,35

0,58

0,35

0,80

0,56

TOTAAL

8,42

3,37

9,54

4,02

9,85

4,88

Uiteraard moeten we ook rekening houden met de evoluties en tendensen in de samenleving, en met de
maatschappelijke context. Zoals al aangehaald bij de evaluatie van de voorbije beleidsperiode is er heel
wat aan het bewegen op het vlak van plantaardige voeding. Er ontstaan nieuwe organisaties, zowel in het
binnenland als internationaal; bedrijven (ook klassieke vleesbedrijven) voelen de nood om te investeren
in plantaardige alternatieven; de consument wil minder vlees eten; en gezondheids- en milieuorganisaties
raden een shift naar meer plantaardige voeding aan. Dat is ook nodig, gezien de urgenties waarvoor we staan.
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omgevingsanalyse
Versnellers
Positief
•

Een groeiend bewustzijn van de negatieve impact van de vleesindustrie op het klimaat.

•

Een groeiend bewustzijn van de negatieve impact van een hoge vleesconsumptie op de
gezondheid.

•

De groeiende investeringen van grote voedingsbedrijven in plantaardige producten.

•

De stijgende vraag naar plantaardige producten in de supermarkt.

•

e bereidheid van een op de twee Belgen om minder vlees te eten.

•

De sterk groeiende markt voor plantaardige alternatieven voor zuivel.

•

De groeiende groep jonge mensen die plantaardig eten.

•

De groeiende groep jonge koks die openstaan voor plantaardig koken.

•

Het grotere aanbod van plantaardige producten in de supermarkt.

•

De groeiende groep milieu- en andere organisaties die campagnes rond plantaardige
voeding uitrollen.

•

Het ontstaan van een internationale organisatie (ProVeg) die rond plantaardige voeding werkt.

•

De consumptie van dierlijke producten die in België (lichtjes) blijft dalen.

Negatief
•

De schandalen rond dierenwelzijn in slachthuizen en in de vleesindustrie.

•

Klimaatverandering en de grote rol die onze vleesconsumptie hierin speelt.

•

De stijgende groep mensen die lijden aan welvaartsziekten zoals diabetes type 2, hart- en
vaatziekten en obesitas door onder andere een overmatig gebruik van dierlijke producten.

•

De grote milieuproblemen die samenhangen met de wereldwijd stijgende vraag naar vlees.

•

De gezondheidsschandalen in de vleesindustrie.

•

Gewoonte en traditie.

•

Economische gevestigde belangen die vrezen voor vermindering van inkomen/macht;

•

de kwaliteit van plantaardige vervangproducten die nog niet hoogwaardig genoeg is,

Vertragers

zowel qua smaak als qua voedingswaarde.
•

Het idee bij veel mensen dat je vlees of dierlijke producten nodig hebt voor je gezondheid.

•

De aversie van veel mensen tegen de bemoeienis met wat zij als hun privéleven zien.

•

Het gebrek aan een coherent voedselbeleid van de overheid.

•

Het mondiale karakter van het probleem (toenemende consumptie van vlees in landen
zoals India, China en Brazilië).

•

De kloof tussen de intenties van mensen en hun werkelijke (eet)gedrag.

•

De kostprijs van plantaardige producten of de goedkope prijs van dierlijke producten.

•

Mensen koken steeds minder.

•

Het idee dat vegan of veggie iets elitairs is.

Mapping andere organisaties (zie bijlage)
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swot-analyse
Uit de SWOT-analyse die we voor onze vorige beleidsperiode maakten met de Raad van Bestuur
kwam vooral de nood naar voren aan het duidelijk definiëren van een nieuwe rol voor EVA, alsook de
nood om de beweging in kaart te brengen en organisch te laten groeien.
Op beide noden hebben we de voorbije jaren gewerkt. De rol van EVA is voor iedereen duidelijk. EVA
versterkt, verbindt en begeleidt mensen en organisaties die de evolutie naar een plantaardige wereld
willen versnellen en maakt daar een inspirerend verhaal van zodat steeds meer mensen daar deel
van willen uitmaken.
WE HEBBEN IN 2019 EEN NIEUWE SWOT GEMAAKT.

Sterktes
•

EVA bereikt professionele resultaten dankzij een heel gemotiveerde groep van
personeelsleden en vrijwilligers die op een efficiënte, zelfsturende manier werken.

•

Dankzij de creatieve inzet van onze beperkte middelen en de constante evaluaties van
onze acties en campagnes worden we algemeen gezien als een organisatie met een
relatief grote impact en visibiliteit.

•

Binnen het domein van duurzame ontwikkeling hebben we een unique selling
proposition: je kan de wereld veranderen door anders te eten.

•

Donderdag Veggiedag blijft een sterke campagne en een sterk merk.

•

Onze organisatie en werking hebben een zeer positieve uitstraling.

•

EVA bereikt veel sympathisanten die snel inzetbaar zijn.

•

Door het positieve imago van EVA worden we gezien als een betrouwbare,
toegankelijke organisatie, waardoor samenwerkingen vlot lopen.Door Lean & Agile
te werken kan EVA snel inspelen op opportuniteiten, en kunnen de lokale groepen
autonoom veel activiteiten organiseren.

•

Het EVA-team is stabiel en heeft daardoor veel ervaring en expertise in huis.

•

Door de positieve en pragmatische manier van communiceren wordt EVA soms ook

Zwaktes

gepercipieerd als te soft, vooral bij vegetariërs en veganisten.
•

Samenwerken vergt veel tijd, energie en compromissen.

•

Doordat de lokale groepen zelfsturend werken, ontstaat er een veelheid aan projecten
en activiteiten die niet allemaal even sterk de missie verwezenlijken.

•

EVA als organisatie is nog onvoldoende bekend bij de gemiddelde Vlaming; EVA’s
acties of campagnes worden niet altijd met EVA geassocieerd.

•

EVA wordt niet gezien als een van de traditionele ‘goede doelen’ en heeft het daarom
moeilijker om fondsen/leden/donaties te werven.

•

De oprichter van EVA is niet langer de directeur, waardoor het soms moeilijk is om een
gezicht aan EVA te geven.

•

EVA wordt nog te veel als te Gents gezien.
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Kansen
•

De landbouw- en voedselcrisis en de klimaatcrisis dwingen ons te zoeken naar nieuwe
oplossingen.

•

Er is een sterke en snel stijgende interesse bij de consument.

•

Het aanbod aan plantaardige producten stijgt sterk.

•

Er wordt sterk geïnvesteerd in plantaardige voeding.

•

Er is een sterk stijgende interesse bij het middenveld, dat als een belangrijke
multiplicator fungeert en met haar communicatiekanalen en vormingen potentieel een
zeer ruim publiek kan bereiken.

•

Het groeiend aantal mensen dat aan welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes type
2 lijdt en de positieve effecten die meer plantaardig eten hierop zou kunnen hebben.

•

Meer vegetarisch eten of vegetariër worden wordt gezien als een trendy lifestylekeuze.

•

Er is een internationale organisatie ontstaan die rond het thema van EVA werkt.

•

Er is een groeiend bewustzijn en engagement bij lokale overheden.

Bedreigingen
•

Door het mainstream worden van veggie groeit ook de tegenstand.

•

Doordat het thema door steeds meer organisaties wordt opgenomen, ontstaat er meer
concurrentie en versnippering van middelen.

•

We stuiten op stevig verzet van de sectoren die voor hun inkomen afhankelijk zijn van
dierlijke producten.

•

Er zijn te weinig middelen en mensen om alle kansen en samenwerkingen op kwalitatieve
wijze op te volgen.
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9

strategische
doelstellingen
Op basis van evaluaties van voorbije campagnes en acties, onderzoek en bevragingen van doelgroepen
(iVOX-onderzoek, focusgroepen met leden en vrijwilligers in 2018), team en stakeholders, en na een
grondige analyse van de maatschappelijke context zijn wij tot 4 strategische doelstellingen gekomen.

DE EERSTE STRATEGISCHE DOELSTELLING GAAT OVER DE CONSUMENT:

“Dankzij het verlagen van de drempels en de toegenomen
kennis is het makkelijker voor de consument om plantaardig te eten.”
De consument blijft ook in de volgende beleidsperiode een van de belangrijkste doelgroepen van
EVA. Het is dankzij de toegenomen vraag naar plantaardige producten van die consument dat we nu
op een punt zijn gekomen dat ook bedrijven, restaurants, grootkeukens, supermarkten en overheden
zich engageren om mee op de kar te springen.
Dankzij iVOX-onderzoek (2018) weten we dat een op de twee Belgen in de toekomst minder vlees
wil eten. Zij vormen de doelgroep die we willen meenemen in een traject naar meer plantaardig.
Door campagnes op maat uit te werken - van Donderdag Veggiedag tot Try Vegan. Maar ook door de
drempels voor hen te verlagen en die campagnes ook te laten terugkomen op de plekken waar ze
hun inkopen doen (supermarkt), waar ze ‘s middags eten (bedrijf of school), waar ze ‘s avonds uit eten
gaan (horeca) en in overheidsaanbevelingen.
Deze eerste strategische doelstelling kan dus enkel slagen als we ook samenwerken met
foodprofessionals, de overheid, bedrijven andere organisaties.

ONZE TWEEDE STRATEGISCHE DOELSTELLING GAAT HIEROP VERDER:

“EVA begeleidt foodprofessionals om hun plantaardige aanbod uit te
breiden zodat het makkelijk wordt voor consumenten om ook buitenshuis
gezonde, lekkere, duurzame maaltijden te eten.”

Als we het voor de consument zo makkelijk mogelijk willen maken om meer plantaardig te eten,
dan moeten we ervoor zorgen dat die consument overal een lekkere veggie maaltijd kan vinden.
Ook op het werk of op school. Dankzij de ervaring die we de voorbije jaren opgebouwd hebben
in het begeleiden van grootkeukens en grote contractcateraars zoals Sodexo kunnen we hier echt
een verschil maken. Deze grootkeukens en cateraars zorgen elke dag voor honderdduizenden
maaltijden. Door hen mee te nemen in een traject naar een meer duurzaam, gezond en plantaardig
aanbod hebben we een enorme impact. Bovendien hebben deze keukens een enorm potentieel om
hun bezoekers te sensibiliseren en om via nudging hun klanten richting gezondere en duurzame
alternatieven te sturen. We hebben dan ook besloten om de volgende vijf jaar nog meer tijd en
middelen te besteden aan deze strategische doelstelling. Ze valt buiten de subsidieaanvraag, maar is
een belangrijke hefboom om onze andere doelstellingen te behalen.
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ONZE DERDE STRATEGISCHE DOELSTELLING GAAT OVER DE SAMENWERKING DIE WE NODIG HEBBEN
OM DOELSTELLING 1 EN 2 TE REALISEREN.

“EVA versnelt de plantaardige toekomst door zowel nationaal
als internationaal volop in te zetten op samenwerking.”
EVA wil verbinden en versterken. We willen alle actoren die een rol spelen in het plantaardige
verhaal samenbrengen en ondersteunen: overheden, bedrijven, consumenten, andere organisaties,
koks en grootkeukens. We doen dit via bestaande netwerken en/of innovatieve nieuwe netwerken
waarvan EVA de trekker is zoals Next Food Chain (zie SD3, p.33).
WE KUNNEN DEZE DOELSTELLINGEN ENKEL WAARMAKEN ALS WE EEN BREDE, GROEIENDE BEWEGING
ZIJN. ONZE VIERDE STRATEGISCHE DOELSTELLING SLUIT DAARBIJ AAN:

“EVA is een flexibele en professionele beweging
met een duurzame financiering.”

De voorbije vijf jaar zijn er grote stappen gezet in het professionaliseren van de hele EVA-beweging.
Door de groei van het kantoorteam was er nood aan een andere manier van werken. Die kwam
er door zelfsturend te werken en de principes van Lean & Agile te gebruiken. Niet alleen het
kantoorteam maar ook alle lokale groepen zijn hierin meegenomen. Het is een bijzonder innovatieve
manier van werken - geen enkele andere organisatie is daar al op die manier mee bezig - waar we de
komende vijf jaar nog verder in willen investeren. De zaadjes zijn geplant. De eerste evaluaties zijn
gebeurd, nu is het tijd om verder te groeien zodat deze manier van werken ook een voorbeeld en
inspiratie kan zijn voor andere organisaties en bewegingen.
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SD1 D ankzij het verlagen van de drempels en
t oegenomen kennis is het makkelijker voor de
consument om plantaardig te eten.
In de loop van onze vorige beleidsperiode is het aantal mensen dat meer plantaardig eet duidelijk
gegroeid. Dankzij onze tweejaarlijkse iVOX-studies, evaluaties van onze acties, kookworkshops en
campagnes en bevragingen van onze community hebben we een goed idee van de drempels en de
moeilijkheden die mensen ondervinden om de stap te zetten naar meer plantaardig eten. Het goede
nieuws is dat een op de twee Belgen die stap wil zetten. De wil is er, maar er zijn nog heel wat drempels die ervoor zorgen dat die wil niet zo makkelijk in de praktijk om te zetten valt. De komende beleidsperiode willen we ons inzetten om die drempels zoveel mogelijk te verlagen. Dat doen we onder
meer door laagdrempelige campagnes te ontwikkelen en door een aanbod te voorzien dat afgestemd
is op wat verschillende doelgroepen nodig hebben. Tegelijkertijd willen we deze beleidsperiode
actief werk maken van een uitbreiding van onze doelgroepen en ervoor zorgen dat plantaardig eten
mainstream wordt in pers en media.

1.1. EVA ontwikkelt nieuwe, laagdrempelige (internationale)
campagnes
Na het internationale succes van Donderdag Veggiedag is het tijd voor een opvolger. Samen met ProVeg
International en in nauw overleg met andere grote organisaties (Greenpeace, Friends of the Earth, BBL …)
willen we de komende jaren volop inzetten op laagdrempelige campagnes voor een breed publiek.
Doel is om tegen het einde van deze beleidsperiode die Belgen (1 op de 2) te bereiken die hun vleesconsumptie willen verminderen.

Acties
•

We ontwikkelen de campagnes samen met andere organisaties.

•

We maken de campagnes via een gericht promoplan bekend bij die Belgen (1 op de 2)
die minder vlees willen eten.

•

We evalueren de campagnes en sturen bij waar nodig.

Indicatoren
•

Campagnes zijn ontwikkeld.

•

Tegen 2025 kent de helft van de Vlamingen de campagnes.

•

Evaluaties zijn gemaakt en lessen zijn getrokken.

1.2. EVA onderhoudt een positieve, open communicatie
afgestemd op specifieke doelgroepen, en zorgt voor de
juiste ondersteuning voor elk van die doelgroepen
Dat we een brede campagne willen opzetten gericht op (potentiële) vleesverminderaars betekent niet dat
we de andere doelgroepen binnen onze community links laten liggen. We blijven investeren in campagnes
zoals Try Vegan die specifiek gericht is op mensen die al vaak vegetarisch eten, en we zorgen voor voldoende events en publicaties die de veggie community aanspreken. We vinden het belangrijk om ook hen aan
boord te houden en de ondersteuning te geven die ze nodig hebben. Uit evaluaties van Try Vegan weten we
ook dat deze aanpak werkt. 87% van de deelnemers eet na zijn deelname meer plantaardig dan ervoor.
Uit onze iVOX-bevraging weten we dat de consument vaak de praktische skills mist om meer p
 lantaardig
te eten. Daarom blijven we ook inzetten op het uitwerken van een divers aanbod kookworkshops, waarbij
rekening gehouden wordt met de verschillende niveaus van vaardigheid van de doelgroepen. We werken
daarvoor samen met partners, en vullen in waar de noden zitten van de consument.
Samen met onze lokale groepen zorgen we ten slotte voor een brede waaier aan activiteiten overal in
Vlaanderen en Brussel.

26

Acties
•

We blijven ons vegan coachingsprogramma Try Vegan evalueren en bijsturen afhankelijk
van de noden van de doelgroep, namelijk mensen die al vaak vegetarisch en veganistisch
eten en een stapje verder willen zetten.

•

We ondersteunen onze lokale groepen bij het organiseren van lokale events en activiteiten.

•

We zorgen voor een divers aanbod kookworkshops, zowel gericht op beginners als
op gevorderden, en volgens verschillende thema’s. We focussen op daar waar er een
duidelijke nood is en waar er weinig of niets voorzien wordt door partners.

Indicatoren
•

We bereiken elk jaar minstens 10.000 mensen die via een coachingsprogramma hun
eetgewoonten verplantaardigen.

•

Samen met onze lokale groepen en andere organisaties organiseren we jaarlijks 150
activiteiten in Vlaanderen en Brussel.

•

We voorzien jaarlijks 100 kookworkshops en bereiken daarmee 1500 mensen.

1.3. EVA breidt haar doelgroepen uit
In onze vorige beleidsperiode hebben we onze communicatie voornamelijk op drie uitgewerkte
persona’s gericht. We hebben als vzw beperkte middelen, en die middelen willen we zo efficiënt
mogelijk inzetten door in onze communicatie een duidelijke focus te leggen. Die persona’s hadden
we niet zomaar gekozen. Ze waren gebaseerd op onderzoek van iVOX en feedback van focusgroepen.
In de zomer van 2018 hebben we nieuwe focusgroepen georganiseerd onder onze leden en vrijwilligers. In 2020 komt er een nieuwe iVOX-studie en plannen we focusgroepen met studenten en met
jonge vrouwen met een migratieachtergrond. Uit onze samenwerkingen met andere organisaties
zoals VOEM blijkt immers dat steeds meer jonge mensen met een migratieachtegrond bezig zijn met
duurzaamheid, dierenwelzijn en plantaardig eten. Zij voelen zich nu echter nog niet aangesproken
door de campagnes van EVA omdat die niet genoeg aansluiten bij hun leefwereld. Hier willen we de
komende jaren verandering in brengen.
Op basis van die onderzoeken zullen we onze persona’s dus uitbreiden om onze community breder
en diverser te maken.
Om de persona’s te kunnen uitschrijven hebben we input nodig van de doelgroep zelf. Daarom
roepen we begin 2020 enkele focusgroepen bijeen die we gericht kunnen bevragen. Enerzijds
werken we met studenten, en anderzijds met vrouwen met een migratieachtergrond.

Acties
•

We focussen de eerste vijf jaar op studenten en op vrouwen met een migratieachtergrond tussen 25 en 40 jaar.

•

We gaan op zoek naar studenten en vrouwen met een migratieachtergrond die bereid
zijn om samen met leden uit onze beweging na te denken over onze missie, de acties
die nodig zijn, de netwerken en de communicatie.

•

We testen een aantal projecten en sturen onze werking en communicatie bij.

Indicatoren
•

EVA’s communicatieplan en doelgroepen zijn uitgebreid met extra persona’s.

•

De communicatie is aangepast op basis van de noden van die nieuwe doelgroep.

•

Er zijn enkele nieuwe projecten uitgetest.
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1.4. EVA verlaagt de drempels voor de consument door een
goede samenwerking met de retail en met producenten van
plantaardige voeding
Om het de consument zo makkelijk mogelijk te maken moeten we er samen met de supermarkten
en de producenten voor zorgen dat het heel eenvoudig is om voor plantaardige alternatieven te
kiezen. Dat betekent niet alleen het aanbod verbreden en verbeteren, maar ook samen kijken naar
manieren om mensen een zacht duwtje in de goede richting te geven via nudging, en met onze
campagnes ook in supermarkten aanwezig zijn. Dit blijft een hele ambitieuze doelstelling die ook
al voor een stukje in onze vorige beleidsplannen was opgenomen. We hadden toen de ambitie om
Donderdag Veggiedag in minstens één supermarkt te krijgen. Dat is uiteindelijk gelukt, maar bleek
wel een moeilijk proces. Toch willen we hierop blijven inzetten. We geloven dat we nu ook meer
mogelijkheden hebben dan vijf jaar geleden.

Acties
•

We werken mee aan een consumentenbevraging over percepties en aankoopgedrag
in de supermarkt om meer inzicht krijgen en nuttige data te verzamelen die gebruikt
kunnen worden in een samenwerking met supermarkten.

•

We werken mee aan een internationaal project waarbij we een ‘supermarket r anking’
opmaken van de Belgische supermarkten die het best scoren qua vegan aanbod.
Vervolgens zal er consulting aangeboden worden aan supermarkten die naar
aanleiding van de ranking inspanningen willen doen om hun aanbod te verbeteren.

•

We hebben regelmatig contactmomenten met verschillende retailers en producenten.

•

We blijven inzetten op het V-Label als instrument om supermarkten bij onze werking te
betrekken.

•

Het V-Label-team wordt verder versterkt om een betere dienstverlening te bieden aan
klanten en prospecten.

•

Via Next Food Chain (zie SD3 p.33) proberen we een sterk netwerk van bedrijven en
supermarkten uit te bouwen rond plantaardige voeding.

Indicatoren
•

De resultaten van de bevraging worden gebruikt om onze kennis van supermarkten te
vergroten.

•

De ranking is opgemaakt en zorgt ervoor dat meer supermarkten bewust nadenken
over het verbeteren van hun vegan aanbod.

•

Er zijn regelmatig overlegmomenten met retailers.

•

Er is minstens één retailer actief lid van Next Food Chain.

•

Het aantal V-Label-klanten is elk jaar gegroeid
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1.5. EVA onderhoudt een kwalitatieve en toegankelijke externe
communicatie via papieren en digitale kanalen, via sociale
media en via de media.
EVA doet enorm veel. Zowel voor de consument als voor professionals, bedrijven, andere organisaties
als de community. We willen al deze acties ook zichtbaar maken voor de buitenwereld.

Acties
•

Het huidige communicatieplan wordt geüpdatet en uitgebreid.

•

We leiden woordvoerders op, zowel binnen als buiten de organisatie, en maken ze
bekend bij pers en media.

•

We organiseren regelmatig een lezersevaluatie van de nieuwsbrieven en van het
EVA-Magazine.

•

De komende jaren vernieuwen we www.evavzw.be.

•

Indicatoren
•

Het aantal Facebookfans, Instagramvolgers en volgers op Twitter en het aantal shares
blijft gestaag toenemen.

•

Woordvoerders zijn opgeleid en worden regelmatig door de pers gecontacteerd.

•

Het openingspercentage van de nieuwsbrieven blijft boven de 40%.

•

Bezoekersaantal evavzw.be blijft boven de 1500 unieke bezoekers per dag.

•

We hebben elk jaar minstens 12 persvermeldingen.

SD2 EVA begeleidt foodprofessionals om hun plantaardige
aanbod uit te breiden zodat het makkelijk wordt voor
consumenten om ook buitenshuis gezonde, lekkere
duurzame maaltijden te eten.
De voorbije jaren hebben we onze werking voor foodprofessionals geprofessionaliseerd. We hebben
onze expertise en de dynamieken binnen de grootkeukenwereld en de horeca geëvalueerd en beslist
dat we onze werking gaan toespitsen op de grootkeukens. Daar hebben we de grootste impact, het
grootste netwerk en de meeste expertise. Geen enkele andere organisatie in België werkt op deze
manier samen met grootkeukens. Uiteraard blijven we wel horecazaken in de kijker zetten die een
sterk plantaardig aanbod hebben door er aandacht aan te schenken in onze communicatiekanalen en
in onze lokale samenwerkingen.
We hebben grote ambities voor de komende beleidsperiode. We willen binnen de foodservice graag
de referentie zijn voor alles wat met veggie voeding te maken heeft. Deze strategische doelstelling
wordt niet gefinancierd met middelen van het decreet aangezien de werking zich richt op intermediairen en zich niet afspeelt binnen de vrije tijd. We vermelden de werking hier wel uitdrukkelijk
omdat het een erg belangrijke hefboom is bij het vervullen van onze missie.
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2.1. EVA zorgt ervoor dat je in de kantines van bedrijven,
overheden, scholen, ziekenhuizen en rusthuizen lekker
plantaardig kunt eten
De voorbije jaren hebben we veel expertise en ervaring opgebouwd in het begeleiden van
grootkeukens die hun aanbod willen verduurzamen. Drie grote contractcateraars - Sodexo, Aramark
en ISS tekenden een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Donderdag Veggiedag. De focus
lag vooral op bedrijven en scholen.
Onze populaire publiekscampagnes, zoals Donderdag Veggiedag en Try Vegan, zijn goede kapstokken om cateraars en koks mee te krijgen in het plantaardige verhaal. Deze campagnes zijn bekend
bij hun klanten en helpen de cateraars en koks de resultaten van hun inspanningen te zien. Door die
campagnes zichtbaar te maken in bedrijven en scholen zorgen we er omgekeerd ook voor dat het
voor de deelnemers makkelijk is om buitenshuis meer veggie te eten. Bovendien bereiken we zo een
heel breed en divers publiek.
Om de sector te motiveren is er niet alleen een werking nodig gericht op (contract)cateraars, maar
ook op producenten en grossiers. EVA doet beide.
Onze gidsen Veggie Voor Chefs en Veggie voor cateraars reizen ondertussen ook verder België en de
wereld rond in samenwerking met ProVeg International.

Acties
•

We geven theoretische en praktische opleidingen voor chefs.

•

We vernieuwen ons campagne- en communicatiemateriaal ‘Veggiedag’ op maat van
cateraars en begeleiden hen bij de opmaak van hun communicatieplan.

•

We ontwikkelen recepten.

•

We evalueren de opleiding.

•

We leiden EVA-chefs op en ontmoeten hen regelmatig voor feedbacksessies.

•

We zoeken naar ondersteuning voor onze grootkeukenwerking bij de Vlaamse en
Waalse overheid, en bij de grotere steden.

•

We maken werk van uitwisseling met ProVeg (best practices, gezamenlijk ontwikkelen
van materialen) en andere internationale organisaties.

Indicatoren
•

We begeleiden elk jaar minstens 20 keukens.

•

Er is nieuw campagnemateriaal dat op een goede manier wordt gebruikt.

•

Recepten zijn ontwikkeld.

•

Evaluaties zijn gemaakt en conclusies toegepast.

•

EVA-chefs zijn opgeleid en worden goed ondersteund.

•

We krijgen steun van de lokale overheid.

•

Er is regelmatig contact met Proveg.
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2.2. EVA stimuleert overheden om van plantaardig de
standaardoptie te maken.
EVA heeft al vele jaren een goede samenwerking met verschillende Vlaamse steden zoals Gent,
Kortrijk, Sint-Niklaas en met het Brussels Gewest. Die samenwerkingen ontstonden in het kader van
de Donderdag Veggiedag-campagne. Ondertussen gaven deze partners aan klaar te zijn voor een
volgende stap. Samen met hen gaan we op zoek naar de volgende stap, waarbij de nadruk zal liggen
op plantaardig als default-optie - zowel in de personeelsrestaurants van de stad en op eigen events,
als in bedrijfsrestaurants op hun grondgebied en bij de scholen, universiteiten en hogescholen. Ook
de Vlaamse, federale en Europese overheid worden door EVA aangemoedigd om stappen te nemen.

Acties
•

We bekijken samen met steden en gemeenten wat zij kunnen doen.

•

We brengen de cateraars van de restaurants en scholen in kaart en zorgen voor
begeleiding.

Indicatoren
•

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met steden en gemeenten.

•

In de steden die meedoen zijn er begeleidingen opgestart met cateraars in
bedrijfsrestaurants, studentenrestaurants en/of scholen

2.3. EVA zorgt ervoor dat toekomstige chefs lekker plantaardig
kunnen koken.
Dankzij een samenwerking met BOS+ zorgen we ervoor dat er in de Vlaamse hotelscholen de komende
jaren meer aandacht wordt geschonken aan de duurzame, plantaardige keuken.
Via samenwerkingen met lokale overheden en events zoals Horeca Expo inspireren we de chefs om hun
keuken te verplantaardigen. Via onze lokale groepen betrekken we de lokale horeca bij events en activiteiten.

Acties
•

Het BOS+-project wordt uitgevoerd.

•

EVA werkt samen met Horeca Expo.

•

Lokale groepen worden ondersteund.

Indicatoren
•

Tegen november 2021 is het BOS+-project positief afgerond. Twaalf hotelscholen
hebben de workshops gevolgd en hebben recepten ontwikkeld die in de vorm van een
kookboek voor professionals worden gepresenteerd op Horeca Expo.

•

Verschillende lokale groepen organiseren regelmatig activiteiten waarbij de horeca
betrokken wordt.

31

SD3 EVA versnelt de plantaardige toekomst door zowel
nationaal als internationaal volop in te zetten op
samenwerking.
We schreven in het vorige beleidsplan al hoe belangrijk gerichte samenwerking voor ons is om onze
missie te verwezenlijken. De komende jaren zal die samenwerking alleen maar aan belang winnen.
Het thema plantaardige voeding is bij heel veel andere organisaties bovenaan de agenda komen te
staan. Bovendien is er ook internationaal heel wat aan het bewegen door de oprichting van ProVeg,
de eerste internationale organisatie die enkel rond plantaardige voeding werkt. Uiteraard moeten we
ook inspelen op evoluties in de bedrijfswereld (met ons netwerk Next Food Chain) en op i nnovaties
zoals kweekvlees. Ook op het vlak van lobby- en beleidswerk zetten wij in op samenwerking met
andere organisaties zoals BBL en GAIA die hiervoor meer expertise en middelen hebben en die
dezelfde doelstellingen nastreven.
Ook dit deel van onze werking wordt niet gefinancierd met middelen van SCVW. De werking speelt
zich niet af in de vrije tijd. De samenwerkingen die we uitbouwen en aangaan zijn echter enorme
hefbomen om onze missie en rol te kunnen waarmaken. Dankzij de samenwerkingen bereiken we
een ruimer publiek. We kunnen partners inspireren met onze positieve communicatie en expertise
op het vlak van gedragsverandering en met onze sociaal-culturele methodieken.

3.1. EVA vergroot de impact van haar campagnes door zich
internationaal te verloven met ProVeg
EVA onderhoudt al jaren nauwe contacten met andere buitenlandse veggie organisaties. Via
uitwisseling van goede voorbeelden en materiaal hebben we onze lokale werking versterkt. Om een
nog grotere impact te hebben zullen we de komende jaren nog nauwer gaan samenwerken door
samen internationale campagnes uit te denken en uit te dragen.
De ‘verloving’ met de internationale organisatie ProVeg moet zo uitmonden in een ‘huwelijk’ en
ervoor zorgen dat we de kennis nog meer gaan delen, campagnes sterker en breder maken, en ons als
professionele internationale organisatie kunnen profileren naar onze partners toe.

Acties
•

EVA onderhoudt nauw contact met ProVeg en deelt de missie en visie.

•

Medewerkers van EVA hebben een goed contact met hun collega’s in de verschillende
Proveg-landen.

•

EVA deelt de expertise die ze heeft met andere ProVeg-landen.

Indicatoren
•

We houden jaarlijks een strategie-weekend met de partnerlanden om de acties en
strategie uit te zetten.

•

We voeren jaarlijks 1 campagne op internationaal niveau.

•

Tweewekelijks hebben we een online meeting met de verschillende partnerlanden.
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3.2. EVA en BBL zorgen samen voor de verdere uitwerking van het
Belgisch bedrijvennetwerk Next Food Chain
In de coalitie Next Food Chain brengen Bond Beter Leefmilieu en EVA vzw voorlopers in plantaardige
voeding samen om tot een duurzamer voedselsysteem te komen waar plantaardige eiwitten een
vanzelfsprekende keuze zijn.
In de Verenigde Staten maar ook in buurlanden Nederland en Duitsland loopt de ontwikkeling van
alternatieve producten als een trein. Dit komt door een combinatie van overheidsinvesteringen,
kennisclusters en bedrijfsontwikkelingen. De leden van Next Food Chain willen ook van Vlaanderen
een voorlopersregio maken op het vlak van plantaardige voeding.
Het netwerk wordt gestuurd door de leden (Alpro, Garden Gourmet, De Hobbit, La vie est belle,
Ingrizo, Cosucra, Noble Health Foods, Greenway, Aoste, Bonduelle, Abinda, EVA vzw en BBL) en
vertrekt vanuit de noden van de samenwerkende leden. In onderling overleg worden i ndividuele
en gemeenschappelijke acties opgestart om bestaande hindernissen weg te werken voor het
ontwikkelen en op de markt brengen van plantaardige producten.
BBL en EVA faciliteren het netwerk.
Next Food Chain is op dit moment in volle ontwikkeling. Binnen vijf jaar wil het bekend zijn bij
beleidsmakers en zijn plaats gevonden hebben tussen andere spelers zoals ILVO en Flanders Food.
Het netwerk moet dan over voldoende kennis beschikken over de noden, wensen en percepties bij
de consument (flexitariër) om een gepast aanbod te kunnen ontwikkelen zodat de klant beter in staat
is om zijn intentie om minder vlees te eten ook daadwerkelijk in de praktijk om te zetten. NFC is een
hefboom die een daadwerkelijke gedragsverandering bij klanten kan versnellen.

Acties
•

Next Food Chain communiceert over zijn studiedagen en activiteiten naar de overheid
en andere spelers toe.

•

Onderzoek over de noden van de consument wordt samen met alle leden opgezet.

•

Kennis wordt gedeeld in regelmatige bijeenkomsten.

Indicatoren
•

De overheid en de andere spelers kennen Next Food Chain en weten waar het netwerk
voor staat.

•

Onderzoek is uitgevoerd en wordt door de leden gebruikt.

•

Er zijn elk jaar minstens 4 bijeenkomsten.
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3.3. EVA werkt samen met lokale overheden aan de ontwikkeling
van campagnes en de werking voor grootkeukens en horeca.
Zie ook strategische doelstelling 1 en 2. De lokale overheden zijn belangrijke partners in het
verwezenlijken van onze missie. We nemen dan ook deel aan verschillende stedelijke netwerken
zoals de VVSG, de Voedselraad, Gent en Garde, Stoemp en de School Food Council van Rikolto.

Acties
•

Samen met geïnteresseerde en gemotiveerde steden zoals Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas
en het Brussels Gewest geven wij vorm aan nieuwe campagnes of acties die hun
klimaatdoelstellingen helpen te behalen.

•

We nemen deel aan belangrijke lokale netwerken om de focus op plantaardige voeding
te vertegenwoordigen.

•

We verbinden de grootkeukens en de lokale overheden.

Indicatoren
•

Enkele steden hebben nieuwe acties rond plantaardige voeding geïmplementeerd.

•

Er zijn elk jaar minstens 5 lokale overlegmomenten.

•

Bedrijfsrestaurants doen mee aan stedelijke campagnes.

3.4. EVA versterkt de acties en campagnes van andere organisaties
en bedrijven.
We hoeven natuurlijk niet altijd meteen een verregaande samenwerking aan te gaan om de acties
en campagnes van andere organisaties en bedrijven te steunen. We kunnen die ook versterken door
onze communicatiekanalen aan te wenden en onze expertise te delen.

Acties
•

We delen de events en campagnes van andere organisaties die bijdragen tot het
verwezenlijken van onze missie op onze sociale media en website.

•

We delen onze expertise met organisaties die meewerken aan het verwezenlijken van
onze missie.

Indicatoren
•

Onze communicatiekanalen besteden minstens 30% aandacht aan initiatieven van
andere organisaties en bedrijven.
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3.5. EVA werkt samen met ProVeg, GAIA en BBL rond lobby- en
beleidswerk.
De rol die het beleid kan spelen in het verplantaardigen van ons voedselsysteem is enorm groot.
Zowel op lokaal vlak als op Vlaams, federaal als Europees niveau willen wij overheden s timuleren
en inspireren om een duurzame, gezonde en diervriendelijke voedselstrategie te ontwikkelen.
Samen met BBL en GAIA willen we er onder andere voor zorgen dat de veestapel wordt afgebouwd,
dat er geld wordt geïnvesteerd in de transitie naar plantaardige eiwitbronnen, dat de overheid de
consument sensibiliseert over het belang van meer plantaardige voeding, en dat de overheid zelf het
goede voorbeeld geeft. Op Europees en internationaal niveau willen we nauwer gaan samenwerken
met ProVeg rond klimaatbeleid en de transitie van het Europees landbouwbeleid.

Acties
•

We overleggen regelmatig met BBL en GAIA.

•

We overleggen regelmatig met ProVeg.

Indicatoren
•

GAIA en BBL hebben de actiepunten van EVA meegenomen in hun lobbywerk.

•

ProVeg neemt met de actiepunten van EVA deel aan internationaal overleg.

3.6. EVA werkt samen met GAIA aan het verkennen van de
opportuniteiten van kweekvlees.
Uiteraard volgen wij alle innovaties rond plantaardige voeding op, maar we willen de komende
jaren extra aandacht besteden aan een innovatie die het potentieel heeft om ons voedselsysteem
helemaal te veranderen, namelijk kweekvlees.

Acties
•

Samen met GAIA en Proveg volgen we de evoluties op het vlak van kweekvlees verder op.

•

We hebben een goed overzicht van de mogelijkheden die kweekvlees al dan niet biedt.

Indicator
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SD4: Community: EVA is een flexibele en professionele
beweging met een duurzame financiering.
EVA heeft een betrokken achterban. De voorbije jaren is er volop ingezet op het versterken en
professionaliseren van onze beweging, en op het implementeren van een zelfsturende werking volgens de
principes van Lean & Agile. De EVA-beweging bestaat naast het kantoorteam ook uit heel wat v
 rijwilligers
(kookvrijwilligers, lokale groepen, losse vrijwilligers ...), onze Raad van Bestuur, de Algemene V
 ergadering
en de EVA-leden. We willen ertoe komen dat iedereen binnen EVA een duidelijke rol, autonomie en
verantwoordelijkheid heeft. Het kantoorteam willen we de komende vijf jaar nog meer een ondersteunende
functie toewijzen waarop de vrijwilligers beroep kunnen doen om dan zelf verantwoordelijkheid te nemen en
tot actie over te gaan. Op dit moment gebeurt dit al een beetje, maar er blijft nog veel potentieel onbenut. De
vrijwilligers doen nog te weinig een beroep op de expertise van het kantoorteam en omgekeerd. De komende
vijf jaar willen we hier verder op werken. Hoe kunnen we ieders sterktes zichtbaar maken en hoe kunnen we
die optimaal inzetten om onze missie te bereiken? Dat is onze grootste uitdaging voor de komende vijf jaar.
Dankzij een erg actieve en betrokken achterban is EVA er de afgelopen jaren in geslaagd om haar middelen uit
te breiden en te diversifiëren. Sinds 2011 is het aandeel inkomsten uit eigen activiteiten significant g
 egroeid
van 15% tot 24%. Met deze eigen activiteiten bereiken we een ruim publiek. Dit publieksbereik is voor
sponsors en partners interessant. Ze zijn bereid om onze beweging mee te ondersteunen en te sponsoren. Dit
aandeel vertegenwoordigt 10% van onze inkomsten. Dit percentage is al een aantal jaar stabiel. Lidgelden
en giften vertegenwoordigen 14% van onze werking. We zijn ervan overtuigd dat we hier nog verder k
 unnen
groeien door ook dat deel van onze werking te laten uitdragen door onze lokale groepen en achterban.
Dat hebben we in 2019 een eerste keer getest met de actie ‘Chili voor Willy’. Dit soort acties willen we de
komende vijf jaar p
 rofessioneler uitbouwen en doen groeien via een gerichte fondsenwervingsstrategie.
Het aandeel van alle subsidies samen is nooit hoger geweest dan 60 % van onze financiering.
Dit maximale percentage willen we de komende jaren, ook binnen een groeiscenario, bewaken.
Personeelskosten maken ongeveer 60% van ons budget uit. Werkingskosten voor activiteiten 25%.
Op het vlak van communicatie waren we heel zuinig. Het budget daarvoor schommelde tussen de 12%
en 5% van ons werkingsbudget. De participatieve beweging die EVA is, vertaalt zich meteen in een
langetermijnvisie op het vlak van investeringen en uitgaven. De uitgaven moeten gefocust zijn op het
ondersteunen van de activiteiten en acties die door alle leden van de beweging worden ondernomen, dus
vooral werkingsmiddelen en communicatie. We houden vast aan een klein, ervaren en betrokken team.

4.1. Vrijwilligers worden snel en volgens hun expertise ingezet.
Zonder vrijwilligers is er geen EVA vzw. Vrijwilligers zijn op verschillende manieren ingebed in onze
dagelijkse werking, van het schrijven voor EVA Magazine tot het geven van kookworkshops en het
organiseren van lokale activiteiten. Vrijwilligers komen vlot bij EVA terecht. We hebben de luxe
dat we niet veel energie moeten inzetten voor de werving van vrijwilligers. Daarom willen we de
komende jaren niet zozeer inzetten op een groei van het aantal vrijwilligers, maar wel op het actief
laten participeren van alle vrijwilligers in een warme beweging waarin ze zich gewaardeerd voelen.
VRIJWILLIGERS KUNNEN MOMENTEEL OP VIER MANIEREN AAN DE SLAG BIJ EVA:
•

Als ‘lokale vrijwilliger’ binnen een lokale vrijwilligersgroep (15 verspreid over
Vlaanderen en Brussel).

•

Als ‘losse vrijwilliger’ binnen het kantoorteam, waarbij de vrijwilliger helpt bij z aken
waar het team nood aan heeft, zoals vertalingen, schrijven voor EVA Magazine,
administratie of hulp bij events.

•

Als kooklesgever.

•

Als lid van de Raad van Bestuur.

Al deze vrijwilligers zetten zich op hun eigen manier in om de missie te verwezenlijken. Op dit
moment werken de lokale vrijwilligersgroepen vrij autonoom en zelfsturend (zie 4.2). De losse
vrijwilligers en de kooklesgevers worden aangestuurd vanuit het kantoorteam. De komende vijf jaar
willen we die zelfsturende aanpak van de lokale groepen verder evalueren en verbeteren, en willen
we bekijken hoe we ook de losse vrijwilligers meer kunnen betrekken bij de beweging.
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De mensen van de Raad van Bestuur werken nauw samen met het kantoorteam en fungeren als kritisch
klankbord. Met hen hebben we in 2018 en 2019 al de eerste stappen gezet naar een v
 ernieuwde Raad
van Bestuur die beter aansluit bij wat we als beweging nodig hebben. De volgende beleidsperiode willen
we dit blijven evalueren en eventueel bijsturen.
Alle vrijwilligers krijgen de nodige ondersteuning (zie 4.2).
De uitdaging voor de komende jaren blijft om de vrijwilligers die bij EVA aankloppen op een gepaste
wijze in te zetten. Ons aanbod voor vrijwilligers is soms vrij specifiek, want niet alle vrijwilligers worden
effectief ingezet, ondanks de uitgebreide intake-gesprekken. We willen iedereen die zich aanmeldt snel
na het intakegesprek inzetten volgens zijn of haar expertises en voorkeuren. Het aanbod voor vrijwilligers
moet dus de komende jaren uitgebreid worden. Ze moeten zich bovendien gewaardeerd voelen en plezier
en voldoening halen uit wat ze bij EVA doen.
Onze vrijwilligers zijn vooral van het type ‘maatschappelijke veranderaars’ (cfr. model 4 figuren van betekenisverlening). We beschikken dus over een groot potentieel van mensen die onze missie willen verwezenlijken. Dat moeten we optimaal benutten. We moeten hen ook op de hoogte houden van wat het geheel is
waar ze aan bijdragen. Ze houden EVA ook scherp. Want vrijwilligers zitten met een been in de organisatie,
maar hebben ook een frisse blik waardoor ze op een andere manier naar de organisatie kunnen kijken.

Acties
•

We meten hoeveel procent van de geïnteresseerde vrijwilligers ‘actieve’ vrijwilliger worden.

•

Het aanbod voor de losse vrijwilligers wordt herbekeken en uitgebreid.

•

Vrijwilligers die zich aanmelden worden snel (max. binnen de 3 maanden) ingezet,
waarbij een match gevonden wordt tussen wat ze willen doen én wat een meerwaarde
is voor de missie van EVA.

•

Het kantoorteam en de vrijwilligersploeg weten van elkaar op welke expertises ze een
beroep kunnen doen en maken daar ook gebruik van.

•

Het kantoorteam zet losse vrijwilligers in waar dat kan. Deze vrijwilligers worden
meegenomen in de werkmethodes die EVA hanteert, zoals werken binnen een
projectteam volgens de principes van Lean & Agile.

•

Losse vrijwilligers worden enkele maanden na hun intake opgebeld.

•

Losse vrijwilligers worden ook persoonlijk gecontacteerd: naast de algemene oproepjes
zetten we ook in op persoonlijke mails en telefoontjes.

•

Via vrijwilligersvacatures weten vrijwilligers meteen wat er van hen verwacht wordt, en
is het duidelijk welke ondersteuning ze krijgen.

•

Vrijwilligers ontvangen jaarlijkse een digitale uitnodiging om aan te geven of ze
nog actief willen zijn en hun profiel met o.a. voorkeuren aan te passen. Dit wordt
bijgehouden in de database.

•

Er is een waarderingsbeleid per ‘type’ vrijwilligerswerk: lokale groepen, kooklesgevers
en losse vrijwilligers.

Indicatoren
•

Het aantal geïnteresseerde vrijwilligers die ‘actieve’ vrijwilliger worden stijgt in
vergelijking met de nulmeting.

•

75% van de vrijwilligers gaat binnen de 3 maanden na een intake-gesprek aan de slag.

•

Elk projectteam is een mix van medewerkers van het kantoorteam en vrijwilligers.

•

De vrijwilligersdatabase is up-to-date en wordt wekelijks gebruikt voor gerichte
vrijwilligersvacatures.

•

In de jaarlijkse vrijwilligersbevraging geeft 75% aan dat ze zich gewaardeerd voelen
voor wat ze doen.
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4.2. EVA is een zelfsturende beweging met professionele
ondersteuning.
De voorbije jaren zijn zowel het EVA-team als de lokale groepen en de Raad van Bestuur meer
zelfsturend gaan werken. Op die manier willen we onze brede beweging ten volle betrekken in het
verwezenlijken van onze missie.
We hebben een klein team betaalde krachten. Als alles wat EVA doet vanuit dat kleine team moet
komen, dan hebben we veel minder impact dan wanneer we met dat team de voorwaarden creëren
om onze vrijwilligers zelf initiatief te laten nemen.
De voorbije beleidsperiode hebben we daarom ingezet op het zelfsturend maken van onze l okale
groepen. Er werd een handboekje rond zelfsturend werken gemaakt en de lokale groepen kregen drie
vormingssessies op maat. Het intern werkplatform Confluence werd vernieuwd en g
 ebruiksvriendelijker
gemaakt. Het resultaat is dat het aantal lokale groepen is gegroeid, dat er veel meer activiteiten worden
georganiseerd in heel Vlaanderen, en dat er dus ook veel meer mensen worden bereikt.
Het organiseren en bedenken van acties en activiteiten gebeurt op twee manieren. Enerzijds zorgt
het kantoorteam voor een kader - dat zijn onder andere de grote campagne-momenten zoals Try
Vegan - en de lokale groepen kiezen dan zelf wat ze hiermee doen. Anderzijds komen de lokale
groepen zelf met acties en ideeën die door het kantoorteam op een hoger niveau getild worden door
ze te versterken en ze te verspreiden naar andere lokale groepen en zelfs andere organisaties. Zo
versterkt iedereen in de beweging elkaar.
Die wisselwerking is belangrijk. We willen ze de komende beleidsperiode dan ook versterken. Op
dit moment wordt er door de lokale groepen nog te weinig een beroep gedaan op de expertise van
het kantoorteam en omgekeerd. Daardoor blijven acties of activiteiten nog vaak te kleinschalig of te
beperkt. We zijn nu op het punt gekomen dat we een beweging hebben gecreëerd waarin iedereen
initiatief kan nemen, maar de komende jaren moeten we evolueren naar een beweging waarin die
initiatieven ook optimaal uitgevoerd en opgeschaald worden. Het is niet voldoende om iedereen
alleen te laten bloeien, we moeten vooral ook allemaal samen bloeien om zo meer impact te creëren.
Aan het einde van de komende beleidsperiode willen we dat de grote nationale acties van EVA niet
meer enkel door het kantoorteam worden bedacht, maar dat zij het resultaat zijn van een goede
wisselwerking tussen (lokale) vrijwilligers, kantoorteam en Raad van Bestuur.
EVA zal haar statuten in het kader van de gewijzigde vennootschapswetgeving aanpassen in de loop
van 2020 - 2021. We maken van de gelegenheid gebruik om de rol en samenstelling van de A
 lgemene
Vergadering te evalueren en waar nodig anders in te vullen. Die oefening doen we u
 iteraard door alle
leden van de Algemene Vergadering te bevragen en te betrekken. Ook de Raad van Bestuur zal nauw
betrokken zijn bij dit traject. Doel is dat we komen tot een Algemene V
 ergadering die representatief is
samengesteld en die fungeert als beslissingsorgaan, kritisch k
 lankbord en inspirator.

Acties
•

Kooklesgevers worden opgeleid en ondersteund en krijgen ‘masterclasses’ om hen verder te
inspireren en bij te leren. We faciliteren uitwisseling tussen hen zodat ze van elkaar leren.

•

Vrijwillige kooklesgevers die professioneel willen doorgroeien, om als zelfstandige kookworkshops te organiseren en te geven in eigen naam, krijgen de nodige ondersteuning.

•

Losse vrijwilligers worden ingezet in een projectteam.

•

Het ‘verbinden’ van alle leden van een lokale groep is een volwaardige taak. Kernleden
en trekkers van lokale groepen worden hierbij ondersteund.

•

Lokale groepen versterken de nationale EVA-campagnes met activiteiten die lokaal
aansluiting vinden.

•

Lokale groepen hebben de ruimte voor eigen initiatieven, en inspireren en versterken
hiermee elkaar.

•

Confluence functioneert goed als intern werkplatform en stimuleert kennisuitwisseling
tussen het kantoorteam en vrijwilligers.
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•

Jaarlijks worden de logistieke noden bevraagd bij lokale groepen.

•

EVA deelt in de mate van het mogelijke expertise rond zelfsturend werken met andere
organisaties in het middenveld.

•

De werking van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur wordt opgevolgd en
geëvalueerd.

Indicatoren
•

Alle lokale groepen organiseren activiteiten tijdens de nationale campagnes.

•

De lokale vrijwilligersgroepen zijn functionerende, zelfstandige groepen.

•

Alle lokale groepen zijn bevoorraad met materiaal volgens hun noden.

•

Jaarlijks inspireert minstens 1 best practice van een lokale groepen een andere lokale
groep en succesvolle projecten worden nationaal overgenomen.

•

75 % van de lokale vrijwilligers maakt actief gebruik van Confluence

•

Er worden jaarlijks een 90-tal kookworkshops gegeven

•

Jaarlijks raadplegen minstens 3 organisaties EVA rond zelfsturend werken.

•

De werking van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur sluit aan bij de
zelfsturende beweging die EVA is.

4.3. De beweging diversifieert
De EVA-beweging moet zelf diversifiëren om zo een breder publiek aan te trekken (zie ook de visie
op diversiteit). Als we willen dat dat de helft van de Belgen over twintig jaar de helft minder vlees
eet, dan gaan we die doelstelling pas bereiken als we samenwerken met een meer diverse groep dan
vandaag. EVA koppelt een meer diverse werking aan haar missie, en wil haar bijdrage aan een meer
inclusieve maatschappij ook zichtbaarder maken door veel actiever samen te werken met vrouwen
met een migratieachtergrond door hun eet- en leefgewoontes mee uit te dragen. Hiervoor gaan
we onder andere samenwerken met partnerorganisaties. Eten brengt mensen samen, en we willen
hierbij de interculturele grenzen overschrijden. ‘Veggie is halal’ i.s.m. VOEM was hiervan al een mooi
voorbeeld. Deze campagne wordt lokaal verder uitgetest, met steun van de lokale vrijwilligers, en
indien mogelijk opgeschaald. In de toekomst gaan we proactief op zoek naar partners en projecten
met wie we de plantaardige evolutie ook op intercultureel gebied kunnen versnellen.

Acties
•

Samen eten wordt ingezet als verbindende factor bij activiteiten met
partnerorganisaties met een divers doelpubliek.

•

De communicatie naar vrijwilligers wordt aangepast aan de noden van andere
doelgroepen.

Indicatoren
•

Een deel van de EVA-activiteiten is georganiseerd met partners (vzw’s, bedrijven,
overheden), waarbij vrijwilligers van EVA samen met vrijwilligers van die partners de
organisatie en communicatie op zich nemen.

•

De partnerorganisaties waarmee EVA samenwerkt zijn diverser dan in 2019

•

Het vrijwilligersbestand is diverser dan in 2019.
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4.4. EVA ontwikkelt een duurzaam financieel beleid.
EVA zet sinds 2011 actief in op diversifiëring van de middelen. We werken missiegedreven en
we koppelen inkomsten uit diverse bronnen (partners, overheden, eigen activiteiten, giften) aan
campagnes en acties. De diversiteit aan inkomsten is een weergave van de veelheid van partners
die onze acties en activiteiten onder-steunen. De inkomsten zijn ook onderling gelinkt en versterken
elkaar. We steken niet onder stoelen of banken dat het een enorme klus is om ieder jaar break-even
te eindigen. We hebben lessen geleerd sinds 2011. We weten dat we aandacht moeten besteden aan
alle aspecten van onze kosten en opbrengsten. Uiteraard betekent dit dat we voldoende teamleden
moeten betrekken bij ons financieringsmodel. We beschikken over een zeer standvastig en ervaren
team. Dit is uitermate belangrijk voor de duurzaamheid van de verdere werking. We weten waar we
op moeten inzetten. We zetten actief verder in op het diversifiëren van onze middelen.

4.4.1. wat was de strategie tot op heden ?
In 2011 zijn we met de steun van het Venture Philantrophy Fonds van de KBS een traject opgestart
om onze eigen inkomsten te verhogen. EVA heeft tijdens dit traject geleerd om altijd vanuit de eigen
missie te vertrekken en daar producten en activiteiten aan te koppelen die voor meerdere partners
(leden, sponsors, overheden) aantrekkelijk zijn. Dit missiegedreven financieel model willen we verder
verfijnen. De doelstelling van de steun van Venture Philantrophy was het verhogen van de eigen
inkomsten. In 2018 kunnen we zeggen dat dit is gelukt.

Wat zijn de resultaten ?
De cijfers leren ons dat EVA van 2011 tot en met 2018 met 46,6% is gegroeid op het vlak van
opbrengsten. De kosten groeiden met 77,62%.
Uit de deelanalyse van de cijfers leren we dat de inkomsten uit eigen activiteiten zijn gegroeid van
14% naar 25%. Partnerschappen en leden zijn in het groeiscenario mooi mee blijven groeien en
maken 10% en 14% van de inkomsten uit. Subsidies schommelen tussen de 45% en 60%. Wat de
kosten betreft, die blijken evenredig te zijn meegegroeid met de organisatie, met uitzondering van
dan personeelskosten. Daarin zien we een stijging van 52% naar 59%, wat gezien de uitbreiding
van 5 FTE naar 8,42 FTE over die jaren heel erg goed binnen bepaalde parameters blijft. De cijfers
gebruiken we om ons financieel beleid de komende jaren verder vorm te geven.

2011 Kosten en Opbrengsten

kosten 2011
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opbrengsten 2011

2018 Kosten en Opbrengsten

kosten 2018

opbrengsten 2018
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Waar gaan we verder op in zetten ?
In 2016 ontvingen we een tweede keer steun van Venture Philantrophy. De focus lag sinds 2016
op meer zelfsturing, vanuit de overweging dat het kantoorteam geen bottleneck mag zijn voor
lokale initiatieven. Meer partnerschappen, meer acties en dus ook meer middelen die door de
lokale v
 rijwilligers worden gegenereerd, zijn indicatoren van de tweede steunperiode van Venture
Philantrophy. De verdere diversificatie van de middelen gaan we dus ook uitdrukkelijk linken aan het
meer zelfsturend werken van de beweging.
We zetten in op een lichte stijging van de inkomsten uit sponsoring en uit eigen activiteiten. Samen
met onze lokale groepen zoeken we bijkomende middelen uit subsidies (steden, gewesten, provincies).
We willen de verhoudingen op het vlak van inkomsten niet drastisch aanpassen. Op dit moment
verhouden die inkomsten zich goed t.o.v. elkaar, en dit willen we in een groeiscenario b
 ehouden.
Als groeiscenario zetten we de volgende doelstelling voorop: een groei van 15% tegen 2025. Dit is
een ambitieus plan dat we enkel kunnen realiseren als we het huidige team nieuwe rollen kunnen
laten opnemen. Hun verdere tewerkstelling moet bovendien voldoende structureel verzekerd zijn.

Waar gaan we meer op inzetten?
We denken na over hoe we onze lokale groepen een grotere rol kunnen geven in het genereren van
eigen inkomsten, en over hoe ze beter kosten kunnen besparen. Dit traject starten we in 2020, samen
met een financieel expert. Om het te kunnen doen op een manier die aansluit bij onze participatieve
beweging, moeten we de lokale groepen goed bevragen. We moeten nadenken over goede flows,
transparante rapportage en goede ondersteuning.
Het team en de experten met wie we samenwerken zullen vanuit een ondersteunende werking heel
wat informatie transparant maken en delen met de beweging. Zo kunnen de lokale vrijwilligers met
vertrouwen acties ondernemen en met kennis van zaken inschatten wat de bijdrage aan EVA zal
zijn. De vrijwilligers krijgen met andere woorden meer ondersteuning van het team. Het team krijgt
voldoende de kans om hiervoor tijd vrij te maken en expertise op te bouwen.
We kunnen in de toekomst nog sterk groeien door onze middelen strategischer in te zetten. Onze vier
strategische doelstellingen krijgen een duidelijk gewicht binnen het beleidsplan. Mensen en m
 iddelen
worden er naar verhouding op ingezet. De middelen worden ook gericht ingezet. Zo worden de s ubsidies
uit het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk enkel ingezet op SD1 en SD4. De m
 iddelen uit
sponsoring gaan naar SD2 en SD3. De middelen uit eigen activiteiten gaan naar SD1 en SD3.

Wat gaan we minder doen?
We kunnen het ons niet veroorloven om leden en fondsenwerving niet gericht te analyseren en bij
te sturen. Lidmaatschappen en giften moeten in een zelfsturende beweging een aanzienlijk deel van
de inkomsten kunnen uitmaken. We zien dat dit voorlopig stabiel blijft. Dit deel van onze werking
nemen we samen met de achterban en leden extra onder de loep. Ook alle andere facetten van ons
financieel model moeten voortdurend geanalyseerd en bijgestuurd worden.

4.4.2. Wat is de strategie voor de toekomst?
Welke groei willen we beogen?
EVA is de afgelopen vijf jaar meer gegroeid dan we hadden gehoopt. Dit was enkel mogelijk door een
goede mix van allerlei inkomsten en een beleid dat de kosten goed onder controle houdt. We zitten
in een groeiende markt. Het zou van te weinig ambitie getuigen indien we enkel stabiliteit zouden
nastreven. Anderzijds willen we ook bewust en duurzaam groeien. Vandaar ons plan om tegen het
eind van de beleidsperiode 15% te zijn gegroeid.
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Waar willen we naartoe met het team?
We hebben een betrokken en stabiel team. Dat is onze troef. EVA kent weinig personeelsverloop, en
we houden dit graag zo. Ons kwaliteitsbeleid zorgt ervoor dat de teamleden zich gewaardeerd voelen
en voortdurend groeien in hun rol.
Aan ervaring en anciënniteit hangt uiteraard een kostenplaatje, maar we willen een klein maar ervaren multidisciplinair team ter beschikking stellen van de beweging. We gaan ervan uit dat de groei van
de beweging enkel kan slagen als de vele vrijwilligers voldoende en structureel ondersteund worden.
Momenteel (2019) bestaat ons team uit 9,5 FTE. We willen dit de komende jaren uitbreiden naar 9,85
FTE, waarbij we ook de rolverdeling herbekijken. De expertise die we hier en daar missen, brengen we
binnen via opleidingen. Dat is waar we de komende jaren op willen focussen.
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Hoe gaan we de beweging verder ondersteunen?
Onze vrijwilligers hebben nood aan ondersteuning, zowel logistiek als op het vlak van expertise.
We nemen ons voor om te investeren in materiaal voor hen, en we moedigen hen aan een beroep te
doen op de expertise van het kantoorteam.

Welke partnerschappen beogen we?
We mikken op diverse commerciële partners die gericht inzetten op bepaalde activiteiten van EVA.
De doelstelling blijft 11% van onze inkomsten.

Hoe diversifiëren we de middelen?
We focussen op activiteiten en giften. Deze assen versterken zal ook een positief effect hebben op
partnerschappen en sponsors.

Acties
•

Met externe begeleiding verbeteren we de financiële flows.

•

Interne boekhouding en projectverantwoordelijken werken met transparante procedures.

•

De inkomsten en uitgaven van lokale groepen worden maandelijks opgevolgd.

Indicatoren
•

Een duidelijke up-to-date boekhouding helpt te bepalen waar we financieel op
moeten inzetten.

•

Per project zijn de inkomsten en uitgaven duidelijk.

•

Lokale groepen hebben een eenvoudig en transparant boekhoudkundig systeem.

4.5. Naast de klassieke vormen van leden- en fondsenwerving,
gaan we ook op zoek naar nieuwe fondsenwervende acties en
campagnes
Om niet afhankelijk te zijn van enkele inkomstenbronnen houden we de vinger aan de pols voor
vernieuwende manieren om fondsenwerving te koppelen met campagnes. EVA is geen klassiek goed doel.
Of wordt toch zo niet gepercipieerd. Dat maakt het moeilijker om aan fondsenwerving te doen. We hebben
de voorbije jaren vooral geëxperimenteerd. We organiseerden een crowdfunding, verschillende bake sales
en de chili voor Willy-campagne waarbij we samen eten verbonden aan fondsen werven. De volgende
beleidsperiode willen we vooral inzetten op het uitbreiden en professionaliseren van deze acties en willen
we bij alle campagnes en acties die worden opgezet meer aandacht besteden aan fondsenwerving. Daarnaast willen we ook het lidmaatschap van EVA aanpassen. We willen de shift maken van leden die jaarlijks
hun lidmaatschap vernieuwen, naar d
 onateurs die maandelijks een klein bedrag aan EVA schenken.

Acties
•

Administratie voor maandelijkse giften uitwerken.

•

Campagnes linken met fondsenwerving.

•

Leden doen evolueren naar maandelijkse donateurs.

•

jaarlijks minstens 2 fondsenwervende acties op poten zetten.

•

Samenwerken met ProVeg om fondsenwervingsstrategie te verbeteren.

Indicatoren
•

Aantal giften op maandelijkse basis.

•

Inkomsten via campagnes.

•

Leden zijn donateurs geworden.

•

Er zijn minstens 2 fondsenwervende acties per jaar.

•

EVA’s fondsenwervingsstrategie staat op punt.
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4.6. EVA voert een professioneel beleid
VISIE OP UITBOUW BEWEGING : EVA’S ORGANISATIESTRUCTUUR EN CULTUUR

4.6.1. Rol van het team
De visie op de uitbouw van onze beweging stoelt op het veranderingsmanagement dat we hebben
doorgevoerd op vlak van het team sinds 2011. In 2011 en 2012 groeide ons team aanzienlijk door
bijkomende middelen vanuit het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk. Dit bracht meteen
vragen mee op het vlak van organisatiestructuur, rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Meer mensen betekent meer nood aan afspraken en definiëring van verantwoordelijkheden. EVA ging
vanaf 2013 - 2014 innovatief aan de slag. We ondervonden dat de bestaande hiërarchische structuur een rem op de werking was. Ons antwoord hierop was een organigram met verregaande gedeelde
verantwoordelijkheden. Ieder teamlid heeft eigen, uitgeschreven rollen die bijdragen aan een sterkere
werking. Teamleden krijgen opleiding om het nieuwe teamwerk en hun eigen rol hierbinnen waar te
maken. Dit werkt al goed, maar we verbeteren nog steeds. De individuele rollen schrijven we in detail
uit. We willen werken aan een goede feedbackcultuur tussen de teamleden, en dat vereist opleiding. De
proces- en productevaluaties die we uitvoeren in al onze projecten verbeteren we verder.
EVA is een wendbare doe-organisatie. Om die reden passen we de principes van lean management toe.

Just In Time
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PULL
Product
Time = right ?
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Er komen heel wat externe en interne vragen op EVA af; verstard reageren is geen optie. We passen
om die reden de vier principes van het Agile Manifesto toe.Dankzij deze principes kunnen we wendbaar en flexibel omgaan met een steeds veranderende context.

agile manifesto
Letterlijk kun je het vertalen als ‘behendig’ of ‘lenig’. Hier is het een manier
van denken die ons helpt om samen dingen te creëren in een snel veranderende
wereld. Het ‘Agile Manifesto’ beschrijft de eigenschappen van die mindset.

Dingen die werken

liever dan

documentatie

Mensen en interacties

liever dan

processen en tools

Samenwerken

liever dan

negotiatie

Reactie op verandering

liever dan

het plan volgen

Dit betekent niet dat de rechterkolom niet belangrijk is, maar wel dat we meer waarde hechten aan
de linkerkolom.
Al deze principes zijn inhoudsloos indien ze niet geschraagd worden door gedeelde waarden. EVA
kan als team niet samen werken indien er geen eensgezindheid is omtrent de volgende vijf waarden:
betrokkenheid, focus, moed, openheid, en respect. De wil om deze waarden consequent toe te passen en steeds verder te laten doorsijpelen in al ons teamwerk is wat EVA zo uniek maakt.
Deze waarden zijn in de literatuur ook gekend als de SCRUM-waarden. Voor ons betekenen ze het
fundament van iedere goede samenwerking.
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Acties
•

Nieuwe teamleden krijgen een introductie omtrent teamgedreven werken bij EVA
(LEAN, Agile, SCRUM).

•

Verdere individuele of groepsopleidingen worden structureel voorzien voor alle teamleden.

•

De werking wordt door het team permanent bijgestuurd en verbeterd aan de hand van
kleine verbetertrajecten.

•

Er wordt periodiek een specifieke opleiding ingericht inzake feedback geven aan elkaar.

•

De proces- en productevaluaties worden transparant gemaakt voor iedereen op het
intranet van EVA (Confluence).

Indicatoren
•

Ieder teamlid kan de werking van EVA aan externen toelichten.

•

Teamleden krijgen de nodige opleiding en intervisie om zich de manier van werken van
de organisatie eigen te maken.

•

Teamleden verdiepen de werking in een traject van acht weken dat ze twee keer per
jaar herhalen. De actiepunten van dit traject en de resultaten worden bijgehouden.

4.6.2. Rol van de Raad van Bestuur
Ook de Raad van Bestuur ging aan de slag om haar eigen rol en werking binnen de beweging te herdefiniëren.
De Raad van Bestuur vult haar rol en werking sinds 2018 als volgt in (zie nota in bijlage Rol en
werking Raad van Bestuur): Onze Raad van Bestuur zoekt idealiter naar een goed evenwicht tussen
voldoende afstand en v oldoende betrokkenheid. Een zekere afstand van de Raad van Bestuur tegenover het
team en de lokale groepen hoeft niet te betekenen dat de betrokkenheid minder groot is; ze is integendeel
nodig om optimaal te kunnen functioneren met betrekking tot de vier rollen die hieronder beschreven zijn.
Belangrijk is dat de Raad van Bestuur de volgende rollen kan spelen:
•

Goed-beheer-(wettelijke)-rol: financiële en juridische kwesties beoordelen.

•

Klant-rol: als klankbord fungeren voor het team.

•

Meta-klant-rol: bijdragen tot de (her)formulering van de algemene missie en strategie
van EVA vzw doorheen de tijd.

•

Ambassadeur-rol: voortdurend actief zijn om de beweging van EVA vzw ruimer, dieper,
breder, groter en bekender te maken. Daartoe spreken zij voortdurend hun netwerken
aan en functioneren zij als EVA ambassadeurs op het terrein.

4.6.3. Werking van de Raad van Bestuur
Om deze rollen te garanderen is het nodig dat leden van de Raad van Bestuur frequent, flexibel en
intensief samenkomen rond specifieke thema’s, volgens de principes van Lean & Agile en goed bestuur.
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4.6.4. Samenstelling Raad van Bestuur:
Aantal bestuurders: 7-8 bestuurders. Nieuwe bestuurders engageren zich ertoe om minimaal een jaar
mee te draaien in de Raad van Bestuur. Na drie jaar volgt een gesprek binnen de Raad van Bestuur
over de wederzijdse verwachtingen, waarna telkens een termijn van nog eens drie jaar mogelijk is. De
maximumtermijn bedraagt dus zes jaar.
De doelstelling in de nieuwe beleidsperiode is dat de Raad van Bestuur soepel begint te
draaien in zijn nieuwe rol en samenstelling, en dat hij zijn meerwaarde aantoont. De geijkte
evaluatieprocedures (proces- en productevaluatie) zijn ook hier van toepassing.

Acties
•

De Raad van Bestuur komt tien keer per jaar samen. De verslagen worden toegevoegd
aan Confluence en gedeeld met de vrijwilligers.

•

De Raad van Bestuur bestaat uit minstens zes leden.

•

De Raad van Bestuur evalueert zijn werking.

•

Uit de evaluaties blijkt dat de Raad van Bestuur zijn rol waarmaakt.

Indicator

4.6.5. Rol van de Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering van EVA bestaat uit individuele leden en een vertegenwoordiging van alle
lokale groepen. Dit is organisch zo gegroeid. We stellen vast dat we de rol en werking van de Algemene
Vergadering onder de loep moeten nemen en moeten herdefiniëren, op dezelfde wijze als de werking
en rol van de Raad van Bestuur. Dit traject starten we op in 2020. Tegen 2021 w
 illen we starten met een
vernieuwd samengestelde Algemene Vergadering met een duidelijke rol en werking die is neergelegd in
een beleidsnota Algemene Vergadering. Net als bij de ontwikkeling van de b
 eleidsnota Raad van Bestuur
zal iemand dit proces trekken en alle betrokkenen bevragen, hun wensen noteren en er een s chriftelijke
neerslag van maken. Einddoel is om een samenvattende nota te laten goedkeuren op de Algemene
Vergadering van maart 2021. Het doel is om de nieuwe b
 eleidsperiode in te gaan met een Algemene
Vergadering die is samengesteld uit voor de beweging belangrijke sterkhouders en stakeholders.

Acties
•

Er wordt iemand aangesteld om een beleidsnota te schrijven voor de hervorming van
de Algemene Vergadering.

•

Alle stakeholders worden bevraagd.

•

Er wordt een verslag opgesteld van wat goed loopt, wat beter kan, en wat veranderd
moet worden.

•

Een beleidsnota “Rol en werking Algemene Vergadering” wordt geredigeerd.

•

De Algemene Vergadering keurt de nota goed.

•

De Algemene Vergadering wordt opnieuw samengesteld.

•

Op de Algemene Vergadering van maart 2021 wordt een vernieuwd samengestelde

Indicator

Algemene Vergadering voorgesteld.
•

Op de Algemene Vergadering van maart 2021 wordt een beleidsnota “Rol en werking
Algemene Vergadering” goedgekeurd.
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4.6.6. Rol van leden en achterban
EVA heeft leden en een online community die erg veel feedback geven. Dit is een kracht die we
moeten blijven inzetten om met onze beweging de vinger aan de pols te houden. We zetten hier
de komende jaren verder op in. We gaan na in hoeverre de meer autonome manier van werken niet
alleen leidt tot meer acties en impact maar evenzeer tot het aantrekken van meer inkomsten voor de
beweging. Dit proces moeten we goed omkaderd aanpakken.

Acties
•

Lokale groepen sluiten sponsorovereenkomsten af met lokale partners.

•

Lokale groepen zetten actief in op giften.

•

Lokale groepen zetten acties op.

Indicatoren
•

Lokale groepen en vrijwilligers hebben inzicht in de opbouw van de inkomsten van EVA.

•

Lokale groepen en vrijwilligers weten hoe ze een bijdrage kunnen leveren om de eigen
inkomsten te verhogen.

•

Lokale groepen en vrijwilligers doen beroep op knowhow en expertise van EVA-team.

•

De groei van de eigen inkomsten van de beweging is in hoofdzaak te danken aan acties
van lokale groepen.

4.7. Permanente proces- en productevaluaties zijn de sleutel tot
EVA’s kwaliteitsbeleid.
Vanaf 2018 willen we dat iedereen binnen de beweging vanuit een duidelijke rol kan bijdragen
aan een zelfsturende beweging met meer impact. Dit veronderstelt dat we een andere mindset
introduceren bij het team, bij de lokale groepen en bij de Raad van Bestuur. De bredere doelstelling
is beter te werken met meer tevreden mensen, meer impact en meer middelen als resultaat.
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4.7.1. Kwaliteitszorg voor de mensen die de beweging gestalte geven
Hoe werken we samen als beweging en als team? Het kwaliteitsbeleid is gericht op evaluaties die het
werken in team evalueren en verbeteren. We verbeteren individueel, als team, en als beweging.

Het oordeel van de visitatiecommissie op 4 december 2018 hierover luidde:

“EVA heeft sinds 2014 een vlakke teamstructuur, waarin teamleden rollen hebben met a utonomie
en eigen verantwoordelijkheden. Eigenaarschap en leiderschap worden gestimuleerd. De o
 rganisatie
vertrekt vanuit principes uit LEAN en Agile management. Dit vormt ook het vertrekpunt voor het
transitieproces van de gehele organisatie naar een zelfsturende beweging, zoals hierboven beschreven.
Dit betekent concreet dat ook de vrijwilligerswerking in belangrijke mate verder zal professionaliseren.
EVA geeft aan te zullen inzetten op opleiding en voorlichting in alle geledingen van de beweging.
Deze rollen zijn het vertrekpunt van het VTO-beleid van de organisatie. Teamleden krijgen een
opleidingsbudget ter beschikking om zich bij te scholen in functie van hun opdracht. Dit budget zal
naar de toekomst toe ook beschikbaar zijn voor vrijwilligers die rollen opnemen. De opgedane kennis
wordt gebundeld in verslagen, deze worden intern gedeeld, teneinde de expertise te borgen. Indien de
benodigde expertise niet in huis aanwezig is, worden freelancers ingezet.
Bij wijze van functioneringsgesprek wordt elke zes maanden de invulling van de rollen geëvalueerd.
Ook de groeimogelijkheden binnen de rol worden elk jaar opnieuw bekeken. Het is duidelijk dat de staf
van EVA bestaat uit betrokken en gedreven teamleden. Het merkbare enthousiasme van het team en het
geringe personeelsverloop is op zich een barometer voor het succes van het personeelsbeleid dat EVA
voert.
De commissie besluit dat EVA een dynamisch personeelsbeleid voert, en hierbij het e xperiment niet schuwt.
De transitiebeweging naar een zelfsturende werking zal op termijn ook zijn weerslag hebben op het
vrijwilligersbeleid van de organisatie. Vooruit projecterend op de herstructurering van het professionele
team, ziet de commissie dit als een beloftevolle evolutie. De organisatie geeft duidelijk aan te reflecteren
over verdere technieken en methodieken die ten dienste kunnen staan van de groei van de beweging.“
Waar het opleidingsbudget vroeger voorbehouden was voor het team geven we nu ook aan vrijwilligers de
kans om opleidingen te volgen. Op dit moment zorgen het duidelijke team-organigram, een heldere visie
op vrijwilligerswerk en freelance-inzet ervoor dat de coherentie tussen alle betrokkenen veel beter verloopt
dan in het verleden. Uiteraard hebben we nog heel wat groeikansen. We blijven inzetten en focussen op het
beschrijven van alle rollen van alle teamleden. Dit document maken we zichtbaar op ons intranet. Teamleden
krijgen de kans zich verder te verdiepen in hun rollen via opleidingen.
We focussen ook op de groepsdynamiek, meer bepaald door opleidingen te voorzien die bijdragen
aan een goede feedbackcultuur binnen het team.
Vrijwilligers kunnen rekenen op een kwalitatief onthaalbeleid en op de nodige opleiding en intervisie. Op die manier dragen we bij aan hun individuele groei en aan de groei van EVA als beweging.

Acties

•

Alle rollen van teamleden worden uitgeschreven.

•

Alle rollen worden transparant bekendgemaakt.

•

De individuele rollen worden iedere zes maand geëvalueerd en bijgestuurd samen met
de teamcoach.

•

Opleidingen worden voorzien.

•

Vrijwilligers worden bevraagd omtrent de groeimogelijkheden die ze bij EVA krijgen.

Indicatoren
•

Het opleidingsaanbod is afgestemd op de noden van het team en de vrijwilligers.

•

Resultaten van bevragingen worden bekendgemaakt op Confluence met duidelijke werkpunten.
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4.7.2. Kwaliteitszorg voor wat we doen
Het oordeel van de visitatiecommissie hierover luidde:
“EVA toont een goed oog voor integrale kwaliteitszorg. De organisatie poogt in de mate van het
mogelijke haar impact en werking meetbaar te maken. Enerzijds door de strategische en operationele
doelstellingen zo concreet mogelijk te formuleren, anderzijds door steeds indicatoren voorop te stellen.
De organisatie slaagt er goed in op die manier een kwantitatief beeld op haar werking te verkrijgen,
en stelt ook haar beleid hier op af. Vanuit het LEAN management stelt de organisatie zich constante
verbetering tot doel.
Op macroniveau laat EVA tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren door het marketing consultancy
kantoor iVOX. EVA wint hiermee inzichten over de stand van zaken in haar werkveld en de impact van
haar activiteiten, en stelt haar beleid hier op af. Ook voor de evaluatie van campagnes als Donderdag
Veggiedag gaat EVA met dit kantoor in zee. Op microniveau organiseert EVA systematische bevragingen
bij de deelnemers aan haar activiteiten en haar doelpubliek.
Op teamniveau zijn de managementprincipes van LEAN, Agile en SCRUM reeds succesvol
geïmplementeerd in de dagelijkse werking. EVA toont zich als een procesgerichte organisatie met een
democratische teamlogica. Evaluaties gebeuren steeds in samenspraak. De organisatie is in dit nieuwe
kader afgestapt van vastomlijnde functies, maar stimuleert engagement en verantwoordelijkheid door
elk teamlid specifieke rollen te laten vervullen. Elk deelaspect van de organisatie heeft wel een eindverantwoordelijke die instaat voor de bundeling van de informatie rond haar of zijn domein. EVA geeft aan
dat onderling vertrouwen hierbij van groot belang is. EVA werkte een beslissingsmatrix uit, bestaande
uit twaalf vragen, om dit vertrouwen een objectieve basis te geven om beslissingen te nemen. Zodra een
voorstel een zekere score haalt, krijgt het groen licht. Dit beslissingsmodel wordt actief gehanteerd in
het team. Deze vorm van samenwerken veronderstelt dat kennis goed wordt geborgd en gedeeld binnen
de organisatie, iets wat EVA goed verantwoordt in haar rapportage.
Zoals in het voorgaande element werd beschreven, worden deze elementen in de transitiebeweging
meegenomen om op elk niveau van de beweging hun ingang te vinden. Dit houdt in dat de beweging
actief inzet op de professionalisering van niet alleen het personeelsteam, maar ook de 460 actieve
vrijwilligers. Hier is een doordacht VTO-beleid aan gekoppeld.
Op niveau van de afdelingen wordt gestreefd naar een maximale autonomie, op voorwaarde dat de
activiteiten in lijn zijn met de missie en de visie van de organisatie. Ook hier wordt de beslissingsmatrix waarvan hierboven sprake, gehanteerd om initiatieven van afdelingen te toetsen aan missie,
visie en haalbaarheid. Tot slot geeft EVA aan het transitieproces naar een zelfsturende beweging te
documenteren en om te zetten in de vorm van een handboek of handleiding om deze kennis te delen
met andere geïnteresseerde organisaties.”

Acties
•

De Lean-cyclus wordt consequent toegepast op alle acties en projecten.

•

Het team past Scrum-waarden toe bij evaluaties.

•

Vrijwilligers krijgen opleiding en intervisie aangeboden op vlak van Lean, Agile en Scrum.

•

Op basis van evaluaties sturen we ons jaarplan bij.

•

Jaarlijks wordt de werking in zijn totaliteit geëvalueerd.

Indicatoren
•

Ieder project heeft een projectfiche met user stories, een beslissingsmatrix, het projectteam,
en de proces- en productevaluaties. Die zijn transparant zichtbaar op Confluence.

•

Vrijwilligers en teamleden kennen Lean, Agile en de Scrum-waarden.

•

Vrijwilligers en teamleden passen de principes Lean, Agile en Scrum toe.

•

Het jaarverslag toont de aanpassingen en verbeteringen jaarlijks aan.

•

Een breed communiceerbaar document toont aan dat de werking zelfsturender en
performanter is in 2025.
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4.8. Kennis- en informatiemanagement dat bijdraagt tot betrokkenheid, kennis en initiatieven binnen de beweging.
Ons kwaliteitsbeleid kan niet zonder een platform waar we alle bestaande kennis en ervaringen
delen om van elkaar te leren. In 2019 hebben we ons intern werkplatform Confluence helemaal
vernieuwd. Dit was nodig om het als gebruiksvriendelijke en interactieve tool te kunnen gebruiken in
onze zelfsturende beweging. Mede dankzij de steun van Venture Philantropy konden we hier tijd en
budget voor vrijmaken.
Dit intern werkplatform is de terugvalbasis voor alle interne info - zowel praktische info over activiteiten, planning en organisatie als informatie over overleg. Het verhoogt de interactie en betrokkenheid. Het maakt beslissingen en processen transparant, zowel inhoudelijk als financieel. Daarnaast
stimuleert Confluence een constante feedbackcultuur en maakt het het makkelijker om expertise uit
te wisselen. Bovendien zijn we via dit platform in staat om nieuwe initiatieven van onze vrijwilligers
te laten opborrelen en best practices door anderen te laten oppikken. Het verbindt iedereen in de
EVA-beweging en zorgt ervoor dat iedereen elkaar kan versterken.

Acties
•

Er zijn introductiesessies voor lokale groepen en nieuwe vrijwilligers om iedereen met
Confluence te leren werken.

•

Er is een projectteam Confluence dat ervoor zorgt dat alle vragen rond Confluence
opgevolgd worden

•

Alle projecten staan duidelijk op Confluence.

•

Beslissingen en resultaten over projecten zijn transparant.

Indicatoren
•

90 procent van de vrijwilligers zijn actieve gebruikers van Confluence.

•

Vrijwilligers en kantoorteam werken graag met Confluence. Bij vragen is het duidelijk
waar ze terecht kunnen.

•

Lokale groepen, losse vrijwilligers en het kantoorteam maken gebruik van elkaars
expertise in projectteams. De grenzen tussen vrijwilligers en kantoorteam zijn vervaagd.

•

Voor ieder project zijn de beslissingsmatrix en de feedback ingevuld op een
transparante manier.
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zakelijk meerjarenplan
In wat volgt focussen we op de zakelijke aspecten van onze organisatie. Als structuur lieten we ons inspireren
door de Radar die is opgesteld door Socius en door de tekst ‘Goed bestuur voor bestuur’. Onze werking is
getoetst aan beide teksten.
EVA is sterk missiegedreven. Ons kwaliteits en financieel meerjarenplan stelt dan ook het verwezenlijken van
de missie voorop.
Hoe we dit in de komende beleidsperiode willen doen wordt uitvoerig beschreven in de strategische doelstellingen van ons beleidsplan (SD 1, 2, 3 en 4).
In dit zakelijke luik hebben we extra aandacht voor de nieuwe doelstellingen gezien hun rechtstreekse impact
op de werking en nieuwe rollen van het team, het bereik van de doelgroepen, het nog actiever betrekken van
onze vrijwilligers en het zoeken naar bijkomende eigen middelen.

DRIE GROTE LUIKEN ZIJN TE ONDERSCHEIDEN:
•

We maken een nieuw communicatieplan waar de nieuwe doelgroepen (vrouwen met een migratieachtergrond en hogeschoolstudenten (+18jaar)) in opgenomen zijn. We breiden onze werking uit
om ons aanbod in overleg met de nieuwe doelgroepen aan te passen. We breiden onze netwerken
en samenwerkingen gericht uit om de nieuwe doelgroepen te bereiken en te betrekken. We werken
gericht om vrijwilligers uit de nieuwe doelgroepen aan te trekken. Dit kan enkel door de rollen van
de teamleden te hertekenen. Om die bijkomende rollen in te vullen, vragen we voor dit luik extra
structurele ondersteuning voor het team. Ons organigram is aangepast aan deze nieuwe doelstelling.
De meerjarenbegroting geeft een evolutie van de personeelskosten aan.

•

We betrekken onze vrijwilligers intensief bij de verdere uitbouw van de beweging. Onzelokale
 roepen zijn klaar om meer autonomie op te nemen. Het team is klaar om haar werking aan te
g
passen aan en af te stemmen op de nieuwe initiatieven die van onderuit komen. We passen dit toe
in een proces naar meer zelfsturing. Met als doelstelling met betrokken vrijwilligers een duurzame
beweging uit te bouwen die heel wat impact heeft. We focussen op nog meer ondersteuning van de
vrijwilligers door intervisies en opleidingen te organiseren en de aanspreekpersonen binnen het team
te verhogen. De meerjarenbegroting toont aan dat we extra budgetten voor opleiding voorzien.
De opleidingsbudgetten zijn er voor zowel team als vrijwilligers.

•

We zetten sinds 2011 in op meer diverse middelen. We hebben daar (zie taartdiagrammen) b
 elangrijke
stappen gezet. De eigen inkomsten zijn aanzienlijk gestegen. Het beleid rond leden en giften kreeg de
afgelopen jaren te weinig aandacht. Dit was te wijten aan een gebrek aan tijd en expertise. Een aantal
stappen zijn reeds gezet. Zo hebben we onze leden bevraagd en een aantal fondsenwervende acties
getest. Samen met een externe consultant brengen we ons financieel beleid op lange termijn in kaart.
Vanaf 2021 willen we stappen vooruit zetten. Onze leden- en giftenwerking nemen we drastisch onder
handen. De meerjarenbegroting toont aan dat we in 2023 over willen gaan naar maandelijkse giften. Dit
proces moeten we uitvoeren door de rollen van het bestaande team uit te breiden. Opleidingen moeten
hun expertise verhogen. Dit aspect van onze werking wijzigen, om zo een meer duurzame financiering
mogelijk te maken, is cruciaal. Ook voor dit onderdeel van onze werking vragen we bijkomende steun om
het bestaande team voldoende structureel te kunnenfinancieren.

1. organisatiestructuur
EVA kiest sinds 2014 bewust voor een weinig hiërarchische structuur. In dit beleidsplan lichten we toe hoe de
vlakke structuur bijdraagt aan snellere en betere beslissingen. De vlakke structuur passen we niet enkel toe
binnen het kantoorteam maar ook ten aanzien van onze lokale vrijwilligersgroepen. Welke doelstellingen we
vooropstellen en welke acties we hiervoor ondernemen zijn opgenomen onder doelstelling 4.1 en 4.2.
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2. team
Het EVA kantoorteam werkt binnen een duidelijke structuur. Alle teamleden hebben duidelijk omschreven
rollen en verantwoordelijkheden. Iedereen krijgt de kans om te groeien in de rol die ze opnemen.
Dit g
 ebeurt via individuele opleidingen, wekelijkse coaching en opvolging, een persoonlijk ontwikkelingsplan
en teamopleidingen. Binnen projecten is telkens een procesevaluatie voorzien waar het functioneren als
team en het feedback geven op elkaars rol centraal staat. De structuur en het ontwikkelde kwaliteitsbeleid
zorgen voor een team waar weinig personeelsverloop is. Dit is een troef en moeten we goed bewaken binnen
een zelfsturende beweging. EVA zet dan ook in op het behoud van haar team.
De wijze waarop het team samenwerkt, de rollen die ze opnemen ten aanzien van het ruime publiek en de
vrijwilligers en de structurele financiering van kerntaken vanuit SCVW zorgen voor een structuur die gericht is
op een duurzame groei van de beweging. We verwijzen hier naar de doelstellingen 4.6 en 4.7

Naam medewerker

FTE
2018

Inzet
SCVW
(2018)

FTE 2019

Inzet SCVW
2019

FTE 2021

Inzet
SCVW
2021

Nena Baeyens

0,53

0,37

0,80

0,56

0,80

0,80

Anna Bernburg

0,80

0

0,75

0

0,70

0,21

Leau Gabriëls

0,00

0

0,14

0

0,60

0

Galina Golubeva

0,55

0,39

0,70

0,42

0,80

0,56

Melanie Jaecques

0,80

0,24

0,80

0,24

0,80

0,24

Fien Louwagie

1,00

0,35

1,00

0,35

1,00

1

Jessica Iriza Michelante

0,60

0

0,40

0

0,60

0

Isabelle Poppe

0,80

0,56

0,80

0,56

0,80

0,56

Isabel Rainchon

0,70

0,49

0,70

0,42

0,70

0,35

Arne Sansen

0,65

0

0,67

0

0,65

0

Maureen Vande Cappelle

0,55

0,39

0,70

0,42

0,80

0

Ulrike Verdonck

0,34

0,24

0,80

0,70

0,80

0,6

Laure Verschraegen

0,50

0,35

0,58

0,35

0,80

0,56

TOTAAL

8,42

3,37

9,54

4,02

9,85

4,88

Deze tabel met het overzicht van het team toont de verschuivingen in toewijzingen op de subsidie SCVW
goed aan. Aanpassingen zijn in lijn met de inhoudelijke verschuivingen. We zetten in op een aanpassing van
ons communicatieplan en op meer ondersteuning van onze vrijwilligers. We maken werk van ons leden- en
giftenbeleid binnen een gestroomlijnd financieel meerjarenbeleid. De versterking van de strategische
doelstellingen 1 en 4 hebben tot gevolg dat meer teamleden op die specifieke rollen ingezet worden. In 2018
bestond ons team uit 8,42 FTE. Vanaf 2021 zal ons team 9,85 FTE vertegenwoordigen. Waar we in 2018 3,37
FTE toewezen op SCVW gaan we vanaf 2021 4,88 FTE toewijzen op SCVW. Hoe de verhoging verdeeld is blijkt
uit de tabel.
De verantwoordelijken communicatie en bewegingswerk worden vanaf 2021 meer toegewezen op SCVW.
Dit is een verhoging van 1,5 FTE. De verantwoordelijke voor de werking naar de grootkeukens werd in het
verleden voor campagnes naar het brede publiek (communicatie in de kantines omtrent het veggie-aanbod
naar een breed publiek) deels toegewezen op SCVW. Dit gaan we vanaf 2021 met eigen middelen financieren.
Op die manier is het zeer duidelijk dat de werking voor food professionals volledig op eigen middelen wordt
gefinancierd. Dit betekent een vermindering van 0,4 FTE op SCVW.
De verschuivingen betekenen een toewijzing van 1,5 FTE meer op SCVW.
Hoe we communiceren naar diverse doelgroepen en hoe we onze vrijwilligers ondersteunen en ons leden- en
giftenbeleid hierop afstemmen, is de kern van onze werking. De teamleden die hiervoor verantwoordelijk
zijn, moeten we structureel kunnen financieren. Hun rol is cruciaal voor de groei van de beweging.
De andere FTE die we toewijzen op SCVW vanaf 2021 blijven onveranderd ten opzichte van 2018.
Dat zijn ondersteunende rollen vanuit het team zoals communicatie, coaching van het team, ondersteuning
bij fi
 nanciële en administratieve processen voor team en vrijwilligers.
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3. vrijwilligers
De voorbije jaren is er volop ingezet op het versterken en professionaliseren van onze beweging, en op het
implementeren van een zelfsturende werking volgens de principes van Lean & Agile. De EVA-beweging bestaat
naast het kantoorteam ook uit heel wat vrijwilligers (kookvrijwilligers, lokale groepen, losse v
 rijwilligers ...),
onze Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de EVA-leden. We willen ertoe komen dat iedereen binnen
EVA een duidelijke rol, autonomie en verantwoordelijkheid heeft. Het kantoorteam w
 illen we de komende vijf
jaar nog meer een ondersteunende functie toewijzen waarop de vrijwilligers beroep kunnen doen om dan zelf
verantwoordelijkheid te nemen en tot actie over te gaan. Op dit moment gebeurt dit al een beetje, maar er blijft
nog veel potentieel onbenut. De vrijwilligers doen nog te weinig een beroep op de expertise van het kantoorteam en omgekeerd. De komende vijf jaar willen we hier verder op werken. De acties en de indicatoren die we
hier voorop stellen zijn opgenomen onder doelstellingen 4.2 en 4.6
Vrijwilligers kunnen de komende beleidsperiode rekenen op meer ondersteuning, meer intervisie en meer
toegang tot opleidingen. Het budget voor opleidingen is vastgelegd op 16 000 euro per jaar.

4. organisatiecultuur
DE ORGANISATIECULTUUR BIJ EVA STEUNT OP 3 PRINCIPES.
1.

LEAN MANAGEMENT
Lean management zorgt ervoor dat alle acties bij EVA volgens een zelfde proces aangepakt worden.
We betrekken externe en interne stakeholders om te bepalen wat we moeten aanbieden om onze
missie te vervullen. We creëren meerwaarde. Onze organisatiestructuur laat toe om procesmatig
binnen een duidelijk tijdsbestek te werken. We vragen tussentijdse feedback, evalueren ons aanbod tussentijds en sturen constant bij. Deze manier van werken wordt door het team toegepast. De
principes zijn gekend bij de lokale vrijwilligersgroepen. Hier en daar worden ze ook al toegepast.
Het team ondersteunt de vrijwilligers om hun activiteiten helder af te bakenen en bij te sturen.

2.

AGILE PRINCIPES
EVA is een organisatie die wendbaar met veranderingen wil omgaan. Om dit onderbouwd te
kunnen doen, passen we de principes uit het Agile Manifesto toe. We hechten veel belang aan
mensen en interacties, we focussen op dingen die werken, samenwerken vinden we belangrijker
dan onderhandelen, onze feedback- en evaluatiecultuur zorgt ervoor dat we open staan voor
verandering en verbetering.

3.

WAARDEN
EVA draagt een aantal waarden hoog in het vaandel. Deze waarden zijn noodzakelijke voorwaarden
om goed te kunnen samenwerken, binnen een team, met vrijwilligers en met andere organisaties.
•

Focus zorgt ervoor dat we missiegedreven werken samen met alle onderdelen van onze beweging.

•

Openheid zorgt ervoor dat we elkaar feedback kunnen geven. Enkel zo kunnen we leren en groeien.

•

Betrokkenheid van alle mensen bij EVA verzekert de duurzame werking.

•

Respect is dan weer inherent verbonden met de verbindende rol die EVA opneemt ten aanzien
van personen en organisaties.

•

We zijn een kleine gedreven organisatie gefocust op haar missie. Dit vraagt ook om moed.
Moed om die dingen te doen die ons dichter bij onze missie brengen.

Deze 3 insteken bepalen de organisatiecultuur van EVA. Deze cultuur tot in alle geledingen laten doordringen
is de ambitie voor de komende beleidsperiode. De doelstellingen en acties zijn opgenomen onder 4.7

5

4. kwaliteitszorg
Permanente proces- en productevaluaties zijn de sleutel tot EVA’s kwaliteitsbeleid. Welke doelstellingen
en acties we hier vooropstellen de komende beleidsperiode komen aan bod in doelstelling 4.7. Vanaf 2018
willen we dat iedereen binnen de beweging vanuit een duidelijke rol kan bijdragen aan een zelfsturende
beweging met meer impact. Dit veronderstelt dat we een andere mindset introduceren bij het team, bij de
lokale vrijwilligersgroepen en bij de Raad van Bestuur. De bredere doelstelling is beter te werken met meer
tevreden mensen, meer impact en meer middelen als resultaat.

4.1.

kwaliteitszorg voor de mensen die de beweging gestalte geven

Hoe werken we samen als beweging? Hoe werken we samen als team? Het kwaliteitsbeleid is gericht op
evaluaties die het samenwerken evalueren en verbeteren. We verbeteren individueel, als team en als beweging.
Binnen ons aanwervingsbeleid hebben we oog voor duidelijke procedures. Vacatures worden opgesteld
aan de hand van de rollen die we verbinden aan de functie. We verspreiden de vacatures zo ruim en divers
mogelijk. We zetten hiervoor netwerken in zoals 11.be, zorgen voor verspreiding onder vrijwilligers en onder
middenveldorganisaties.
De Raad van Bestuur is betrokken bij het opstellen van de profielen.
De aanwervingsgesprekken worden gevoerd door een mix van het team en de RVB.
Bij de start besteden we veel zorg aan onthaal en intake. We zorgen ervoor dat nieuwe collega’s een buddy
krijgen waar ze meteen in duo mee aan de slag kunnen. De teamcoach overlegt wekelijks met de nieuwe
collega. Ook bij eventuele exit-gesprekken gebruiken we formats zodat dit tot een wederzijdse evaluatie kan
dienen en we als team leren uit de ervaringen van nieuwkomers.
De laatste jaren hadden we de kans om meerdere nieuwe gezichten te onthalen binnen ons team.
De evaluaties daar zijn erg positief. EVA wordt geprezen om haar transparante werking en zorg voor o
 nthaal.
Nieuwkomers geven aan meteen veel vertrouwen te krijgen en ervaren een erg open sfeer.
EVA volgt de barema’s paritair comité 329. Arbeidsovereenkomsten worden met zorg opgesteld in overleg
met Sociare.
Kwaliteitszorg voor de mensen die de beweging dragen bestaat er voor EVA in de eerste plaats in om goed te
luisteren naar de individuele noden van iedereen. De gesprekken over de rollen zijn daarvoor cruciaal. Binnen
deze context zorgen we voor gepaste opleidingen.
EVA trekt al jaren een budget uit voor opleidingen. De komende jaren blijven we hierin investeren. Ieder
teamlid krijgt een budget toegewezen van 500 euro per jaar. Daarnaast plannen we opleidingen in groep om
de feedbackcultuur binnen ons team te verhogen. De skills die iedereen hierdoor zal krijgen dragen in de
toekomst bij om de eigen rol en de feedback op elkaars rol nog verder uit te diepen.
We blijven ook inzetten op individuele leerdoelstellingen per teamlid in dialoog met de teamcoach.
Het uiteindelijke doel is een team van betrokken en gemotiveerde mensen te behouden die hun eigen
groei ten dienste van de beweging inzetten. De tools en structuren zijn hiervoor reeds voorzien en de
komende jaren zetten we in op verdere verdieping op basis van de noden die we vastgesteld hebben. De
feedbackcultuur stimuleren en meer focus op individuele opleidingen kwamen eind 2019 als belangrijkste
noden uit een bevraging bij het team.
Vrijwilligers hebben vaste aanspreekpersonen binnen het team om hun noden kenbaar te maken. 
Individuele vrijwilligers en lokale groepen kunnen zo bij een vast persoon terecht. Deze teamleden
organiseren o
 ntmoetingen, opleidingen en intervisies. Ons intern werkplatform is een belangrijk leerplatform
naast de overlegmomenten. De vrijwilligers krijgen alle tools om zich verder te ontwikkelen. We focussen de
komende jaren via ons intranet meer en meer op het uitwisselen van expertise en het leren van elkaar.
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4.2.

kwaliteitszorg voor wat we doen

Voor de beleidsperiode 2021 -2025 is het duidelijk dat EVA kiest voor nieuwe doelstellingen die ertoe
moeten leiden onze missie versneld te verwezenlijken. Om deze doelstellingen vast te leggen, zijn er de
voorbije 2 jaar heel wat stappen ondernomen. We bevragen permanent de interne en externe stakeholders op
alle aspecten van de werking. Alle acties, campagnes en samenwerkingen worden geëvalueerd via e
 nquêtes.
Deze hebben we geanalyseerd en daar conclusies uit getrokken. Daarna zijn we met de Raad van Bestuur
aan de slag gegaan tijdens een strategiedag om onze veranderingswensen in een stappenplan tegieten. We
vroegen input en feedback aan onze lokale vrijwilligersgroepen omtrent onze veranderingswensen en de
stappen die nodig zijn om die te verwezenlijken. Een mapping van de werking van andere organisaties gaf
aan waar EVA het verschil kan blijven maken. EVA is goed ingebed in allerlei netwerken (De Federatie, Socius,
Scwith, Sociare, BBL, Voedsel Anders, Voedselraad Gent, The Shift, Netwerk Bewust Verbruiken, ProVeg Internationaal, KBS). We verwerken de feedback en input van al deze netwerken binnen onze werking.
De mapping is hier een concreet voorbeeld van.
EVA kreeg een positieve beoordeling zonder aanbevelingen van de visitatiecommissie in 2018. Als verbetersuggestie werd gesuggereerd om een visie rond diversiteit en educatie uit te werken. EVA ging met externe
experten, vrijwilligers en bestuurders aan de slag om rond beide thema’s een visietekst uit te werken en
zo haar beleid voor de komende jaren uit te stippelen. De totstandkoming van de visieteksten hebben EVA
inzicht gegeven in de hiaten, opportuniteiten en concrete volgende stappen. Zoals de visitatiecommissie
aangaf was de uitwerking van deze teksten de noodzakelijke kapstok om een coherent en geïntegreerd beleid
op beide domeinen uit te werken. De suggestie van de visitatiecommissie om meer te diversifiëren in ons
educatief aanbod is hierdoor meteen ook opgenomen en aangepakt.
Het beleidsplan zoals het vandaag voorligt is het resultaat van deze denkoefeningen. Hierin komt tot uiting
wat we verder willen zetten, wat we willen verbeteren en welke nieuwe paden we willen bewandelen.
De komende jaren blijven we alle aspecten van onze werking inhoudelijk evalueren. De tools zijn hiervoor
ontwikkeld. Door het team wordt dit reeds geïmplementeerd in de dagelijkse werking. De focus ligt hier
op constante verbetering. De lokale vrijwilligers hebben de afgelopen jaren, via infosessies, kennis kunnen
maken met deze tools. Een aantal groepen passen de principes al toe. Andere groepen hebben nood aan
bijkomende ondersteuning. Die ondersteuning gaan we aanbieden.

5. externe en interne stakeholders betrekken
Onze organisatiestructuur, onze cultuur en ons kwaliteitsbeleid garanderen dat we doorlopend en structureel
onze interne en externe stakeholders bevragen en onze werking bijsturen rekening houdend met hun input.
Interne stakeholders zijn iedereen die een duidelijke rol hebben gelinkt aan de uitbouw van de beweging.
Externe stakeholders zijn ons doelpubliek, partners en overheden.

INZET VAN DE MIDDELEN:
•

Kwaliteitsbevordering interne en externe stakeholders gebeurt door permanent overleg en bevragingen.
Die processen worden opgenomen door het team, dit vraagt vooral tijd en permanente focus.

•

Voor de grootschalige externe bevragingen (IVOX) budgetteren we om de 2 jaar 10.000 euro uit eigen
middelen (zie meerjarenbegroting vergoedingen aan derden).
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6. kennis- en informatiemanagement
Ons kwaliteitsbeleid kan niet zonder een platform waar we alle bestaande kennis en ervaringen delen om van
elkaar te leren. In 2019 hebben we ons intern werkplatform Confluence helemaal vernieuwd. Dit was nodig
om het als gebruiksvriendelijke en interactieve tool te kunnen gebruiken in onze zelfsturende beweging.
Mede dankzij de steun van Venture Philantropy konden we hier tijd en budget voor vrijmaken.
Voor de beleidsperiode 2021 - 2025 zorgen we voor een up-to-date versie van dit platform. De kosten
hiervoor zijn opgenomen bij IT-ondersteuning. Bijkomende investering van het platform zelf dringt zich
voorlopig niet op. De focus ligt op alle vrijwilligers naar ons intranet leiden en hen hier ook de meerwaarde
van laten inzien. Dit is een belangrijke rol die is weggelegd voor de community manager.
Naar een breed publiek blijven we communiceren via website, publicaties, nieuwsbrieven en sociale media.
De kosten hieraan verbonden zijn deels investeringen en zijn opgenomen in de afschrijvingstabel. Andere
kosten zijn opgenomen onder kosten voor drukwerk en publicaties.

7. infrastructuur
De maatschappelijke zetel van EVA bevindt zich in de Steendam in Gent. Het is gekend onder de naam
‘Veggiehuis’. We organiseren er samen met onze kookvrijwilligers (net als op andere plaatsen in Vlaanderen)
geregeld kookworkshops. De lokale groep in Gent organiseert er geregeld activiteiten voor een ruim publiek.
Het pand is gezien de centrale ligging cruciaal voor onze publiekswerking. We hebben er een bibliotheek
ter beschikking van externen. EVA werkt vaak samen met andere organisaties. Zo stellen we onze lokalen ter
beschikking van non-profit en profit organisaties tegen voordelige tarieven. Ook starters kunnen onze keuken
huren om er workshops te geven. We delen de infrastructuur met Uilenspel vzw, een organisatie die zich
richt op huiswerkbegeleiding bij kinderen in kansarmoede. We inspireren op die manier dagelijks elkaars
vrijwilligerswerking en er is geregeld overleg. We kunnen dit pand aan een voordelig tarief huren. De kosten
voor de huur zijn opgenomen in de begroting.
EVA heeft ook een werking in Brussel uitgebouwd met middelen van het Brussels Gewest. De werking
vindt onderdak bij Mundo B waar tal van andere organisaties ook een kantoor hebben. Dit draagt bij tot de
verankering van EVA in Brussel met andere organisaties en netwerken. De Brusselse werking, de teamleden en
de huisvestingskosten worden volledig gefinancierd door het Brussels Gewest.
Onze lokale groepen hebben geen vaste kantoren. Ze vergaderen bij andere organisaties, thuis of op l ocatie.
De budgettaire ruimte om flexplekken te voorzien voor hen ontbreekt voorlopig. We investeren wel in
degelijk materiaal om hun acties en events te ondersteunen. De komende beleidsperiode zetten we hierop
in. De vraag voor tenten, vlaggen en promomateriaal leefde al lang bij de groepen. De kosten hiervoor zijn
opgenomen bij de investeringen (zie afschrijvingstabel).

8. goed bestuur
8.1.

 e rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste
d
van de missie
8.1.1.

rvb

De Raad van Bestuur van EVA bestaat momenteel uit 6 bestuurders: Jan Orbie (UGent), Els Demol (Stad
Gent), Gwen Fontenoy (consultant), Bert Dhondt (Oxfam Solidariteit), Kaat Peeters (Impact Projects), Line
Windey (UGent). Het afgelopen jaar is een nota afgerond waar hun rol, werking, samenstelling en verhouding
ten aanzien van team en Algemene Vergadering is omschreven. De Raad van Bestuur komt 10 keer per jaar
samen. Ze evalueert haar werking een keer per jaar. De RVB bewaakt de missie en strategie, volgt de financiën
op en heeft mede door de beleidsnota een duidelijke visie op haar werking, taakverdeling, samenstelling
en functioneren. De rol ten aanzien van het team is uitgeschreven en duidelijk. Evaluatiecycli zijn net als
in a
 ndere teams en projecten structureel verankerd in de werking van de RVB. EVA heeft een verzekering
bestuurdersaansprakelijkheid.
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8.2.2.

algemene vergadering

LEDEN ALGEMENE VERGADERING EVA VZW:
•

LOSSE INDIVIDUEN: Deborah Anné, Hans Baete, Evy Bauwens, Carlos Boidin, Caroline Buts,
Gudrun De Deyne, Sonja Devriendt, Francis Declercq, Lucie Evers, Lieven Farkas, Guy Frederickx,
Annelies Haegdorens, Paul Hannes, Guy Reynebeau, Ingrid Sauw, Katrien Spruyt, Els Steegmans,
Els Stockman, Joris Swinnen, Wannes Van Giel, Marcus van Paassen, Naomi Vanlessen

•

VERTEGENWOORDIGERS LOKALE GROEPEN: EVA Antwerpen, Aalst, Brugge, Brussel, Dendermonde, Gent,
Kempen, Kortrijk, Limburg, Oosterzele, Mechelen, Roeselare, Sint-Niklaas, Vlaams-Brabant, Westhoek

•

BESTUURDERS EVA: Jan Orbie, Els De Mol, Gwen Fontenoy, Kaat Peeters, Bert D’Hondt, Line Windey

Momenteel telt de AV van EVA 43 leden. Waarvan 37 niet tot de RVB behoren. Een kleine helft hiervan zijn
vertegenwoordigers van de lokale vrijwilligersgroepen, de andere helft bestaat uit losse individuen.
De samenstelling is organisch gegroeid en een meerwaarde omdat de lokale groepen cruciaal zijn voor het
bewegingswerk van EVA. De losse leden van de AV zijn experten in een bepaald gebied (communicatie,
management, financiën ….).
Hoewel de rol van de AV binnen EVA duidelijk en afgebakend is, moeten we evalueren of de samenstelling o
 ptimaal
is. Een bevraging zal uitwijzen hoe de samenstelling, werking en evaluatie in de toekomst kan verfijnd worden.
De komende jaren willen we net als voor de RVB aan een visietekst werken waar de samenstelling en werking
van de AV in detail wordt beschreven. Dit proces wordt in 2020 opgestart. We willen dit finaliseren eind 2020
en laten bekrachtigen. Samen met een aanpassing van de statuten van EVA zodat die volledig afgestemd zijn
op de nieuwe vennootschapswetgeving. Dit actiepunt is opgenomen in onze vierde strategische doelstelling.
De AV komt twee keer per jaar bijeen. Eén vergadering is gewijd aan jaarplannen en begroting, de andere
wordt thematisch ingevuld. De rol van de AV is bepaald in de statuten. De AV staat in voor het bewaken van de
missie via goedkeuring van het jaarplan en de begroting.

8.3.3.

team

De organisatiestructuur zorgt ervoor dat het team bij iedere actie of activiteit nagaat of dit bijdraagt aan de
missie van EVA. Dit is eigen aan het zelfsturend werken.

8.2.

bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar

De AV is het hoogste orgaan. De AV komt twee keer per jaar samen en keurt jaarverslagen, jaarplannen,
financiële afrekeningen en begrotingen goed. De AV keurt ook de beleidsplannen en meerjarenbegrotingen
goed. De AV bewaakt de missie en visie van de organisatie.
De 6 bestuurders maken deel uit van de AV. De AV telt daarnaast nog minstens 35 leden.
De RVB is een kritisch klankbord voor het team en bewaakt de strategie op de lange termijn. De RVB komt
10 keer per jaar samen en vervult op die manier haar rol. De verslagen en beslissingen van de RVB worden
openbaar gemaakt op het intranet. De AV stemt daar nog finaal over.
Het team zorgt ervoor dat de RVB over alle info beschikt om haar rol te kunnen opnemen. Alle acties,
activiteiten, jaarplannen en evaluaties worden door het team op het intranet geplaatst zodat die ten allen t ijde
transparant toegankelijk zijn. Periodiek worden ook gerichte evaluatierapporten overgemaakt aan de RVB.

8.3.

transparante werking

Transparantie is cruciaal binnen de organisatiestructuur en -cultuur van EVA. Ons platform Confluence neemt hier
een centrale rol in. Het ontsluit alle informatie over activiteiten, beslissingen, verslagen voor de hele beweging.
De tools die het kantoorteam en vrijwilligers hanteren om acties al dan niet op te starten (beslissingsmatrix),
evaluaties, verslagen en good practices worden voor iedereen gedeeld op Confluence. Zo garanderen we maximale
transparantie en kunnen we de betrokkenheid, uitwisseling van expertise en beslissingsprocessen faciliteren.
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8.4.

samenstelling van de bestuursorganen

Voor de RVB is een lijst opgesteld met profielen die noodzakelijk zijn om de rol van de RVB als team waar
te maken. Dit is een mix tussen generalisten en specialisten. Bij uitbreiding naar nieuwe bestuurders is een
procedure vastgelegd en nieuwe bestuurders kunnen na een intakegesprek 6 maanden proef lopen voor ze
hun kandidatuur voorleggen aan de AV.
De samenstelling van de AV werd hoger beschreven evenals het plan om de samenstelling te evalueren en
waar nodig aan te passen. Tegen 2020 willen we een visietekst omtrent samenstelling en werking van de
AV op zelfde leest als de tekst die nu bestaat voor de rol samenstelling en werking van de RVB. Dit wordt
opgenomen als actiepunt onder Strategische Doelstelling 4.

9. communicatie
EVA heeft een duidelijke strategie en visie op vlak van communicatie. We lichten dit uitgebreid toe in de
eerste strategische doelstelling. Tijdens de komende beleidsperiode gaan we deze strategie en visie niet
aanpassen. We gaan wel ons communicatieplan aanpassen omdat we onze werking willen uitbreiden naar en
met nieuwe doelgroepen. Welke acties we hiervoor gaan ondernemen zijn opgesomd onder de strategische
doelstelling 1.
Ook onze campagnes en activiteiten zijn er steeds op gericht om mensen te inspireren, ze skills bij te
brengen, ze kennis te laten maken met plantaardige voeding.

10. financiën
EVA zet sinds 2011 actief in op een diversifiëring van de middelen. We werken missiegedreven en we koppelen
gericht inkomsten uit diverse bronnen (partners, overheden, eigen activiteiten, giften) aan campagnes en acties.
De diversiteit aan inkomsten is een weergave van de veelheid aan partners die onze acties en activiteiten ondersteunen. De inkomsten zijn ook onderling gelinkt en versterken elkaar. We hebben lessen geleerd sinds 2011.
We weten dat we aandacht moeten besteden aan alle aspecten van onze kosten en opbrengsten. Uiteraard
betekent dit dat we voldoende teamleden moeten betrekken bij ons financieringsmodel. We beschikken over een
zeer standvastig en ervaren team. Dit is uitermate belangrijk voor de duurzaamheid van de verdere werking.

11. algemeen overzicht evolutie kosten en opbrengsten 2011- 2019
(2021- 2025 obv meerjarenbegroting)
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12. strategie van 2011 tot op heden
In 2011 zijn we met de steun van het Venture Philantrophy Fonds van de KBS een traject opgestart om
onze eigen inkomsten te verhogen. EVA heeft tijdens dit traject geleerd om altijd vanuit de eigen missie te
vertrekken en daar producten en activiteiten aan te koppelen die voor meerdere partners (leden, sponsors,
overheden) aantrekkelijk zijn. Dit missiegedreven financieel model willen we verder verfijnen. De doelstelling
van de steun van Venture Philantrophy was het verhogen van de eigen inkomsten. In 2018 kunnen we zeggen
dat dit is gelukt.

13. analyse
13.1.

analyse cijfers 2011 tot op heden

De cijfers leren ons dat EVA van 2011 tot en met 2018 met 46,6% is gegroeid op het vlak van opbrengsten.
De kosten groeiden met 77,62%.
Uit de deelanalyse van de cijfers leren we dat de inkomsten uit eigen activiteiten zijn gegroeid van 14%
naar 25%. Partnerschappen en leden zijn in het groeiscenario mooi mee blijven groeien en maken 10% en
14% van de inkomsten uit. Alle subsidies samen schommelen tussen de 45% en 60%. Hiervan maken de
subsidies toegekend vanuit het Sociaal Cultureel Volwassenenwerk 40 à 50% uit.
Dit toont aan dat EVA in verhouding heel wat andere middelen verwerft naast Sociaal Cultureel Volwassenenwerk. Aangezien de middelen vanuit Sociaal Cultureel Volwassenenwerk de enige structurele subsidiëring
zijn, blijft het een aandachtspunt voor de toekomst om het aandeel van deze inkomstenbron voldoende
duurzaam mee te laten groeien met de andere inkomsten. Wat we met eigen middelen verwerven, is immers
rechtstreeks gelinkt aan een kwaliteitsvolle opvolging. Dit kan enkel gegarandeerd zijn door een klein maar
ervaren team. De middelen vanuit Sociaal Cultureel Volwassenenwerk zijn hier cruciaal.
Wat de kosten betreft, die blijken evenredig te zijn meegegroeid met de organisatie, met uitzondering van de
personeelskosten. Daarin zien we een stijging van 52% naar 59%, wat gezien de uitbreiding van 5 FTE naar
8,42 FTE over die jaren heel erg goed binnen bepaalde parameters blijft.

13.2.

KOSTEN

overzicht kosten en opbrengsten 2017

OPBRENGSTEN
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13.3. analyse van de cijfers 2017
De verdeling over kosten en opbrengsten tonen mooie resultaten. Bij de kosten zien we dat de eigen
activiteiten groeien, maar de opbrengsten die daar tegenover staan groeien ook. De personeelskost blijft
onder de 60%. Op vlak van opbrengsten zien we ook een mooie verdeling tussen subsidies (middelen uit
SCVW Decreet maken de helft uit van alle subsidies) en eigen middelen. 2017 toont aan dat de aandacht
voor de beheersing van de kosten loont. En dat investeren in activiteiten ook impact heeft op de opbrengsten.

13.4. overzicht kosten en opbrengsten 2018

KOSTEN

OPBRENGSTEN

13.5. analyse cijfers 2018
Binnen een groeiscenario moeten we erover waken dat alle kosten binnen bepaalde marges blijven.
Op vlak van opbrengsten voldoende aandacht blijven besteden aan diversificatie eigen middelen.
Subsidies zijn een belangrijk structureel onderdeel van ons financieringsmodel, hier moeten we ook binnen
groeiscenario uitgaan van voldoende stevige basis met als maximumaandeel van 60% om voldoende
diversificatie niet in gedrang te brengen.

13.6. prognose 2019
BEGROTING
Totaal kosten: 844.469,98 euro
Totaal opbrensten: 855.050,23 euro

PROGNOSE
Totaal kosten 2019 (prognose): 830 720 euro
Totaal opbrengsten 2019 (prognose): 825 924 euro

KOSTEN

OPBRENGSTEN
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13.7.

analyse van cijfers voor 2019

De kosten hebben we goed onder controle. Een aantal vaste kosten zijn zeer goed te begroten en op te
volgen. Personeelskost neemt 61,83 % van het budget. Het is een enorme uitdaging om de opbrengsten te
realiseren die begroot zijn. Met een beperkt aantal subsidies en vaste opbrengsten in eigen middelen zijn
het permanent monitoren en op peil houden van alle inkomstenbronnen cruciaal. We zetten heel erg in op
eigen middelen. De kwaliteit van ons aanbod voor externe partners is hier cruciaal. We moeten kwaliteit
blijven afleveren. Op het vlak van subsidies moeten we de structurele middelen vanuit SCVW verstevigen en
daarnaast op zoek naar andere subsidiekanalen (steden en gewesten) om ook daar diversificatie te verhogen.

13.8. meerjarenbegroting 2021 - 2025

KOSTEN 2021

OPBRENGSTEN 2021

KOSTEN 2025

OPBRENGSTEN 2025

De meerjarenbegroting is opgesteld samen met team en RVB. Hierbij zijn de evaluaties van de cijfers van het
verleden meegenomen. Ook zijn de (nieuwe) inhoudelijke aspecten van het beleidsplan 2021 -2025 duidelijk
weergegeven in de opmaak.
Op vlak van kosten is erover gewaakt om die niet al te sterk te laten stijgen.
Op vlak van opbrengsten zijn de groei-ambities weergegeven.
Inkomsten uit eigen activiteiten stijgen sterk.
Het leden- en giftenbeleid wordt grondig bijgestuurd maar de groeiambities hebben we niet opgenomen
in de meerjarenbegroting omdat het afwachten is of het nieuwe beleid ook de verhoopte middelen zal
opbrengen. De focus ligt komende beleidsperiode op het doorvoeren van het nieuwe beleid. Op het vlak
van begroting hebben we een voorzichtige prognose doorgevoerd.
Op vlak van subsidies zien we een duidelijke daling. Dit is voor ons een signaal om ook op deze as te zoeken
naar de noodzakelijke versterking en diversificatie.
Een totaal aan opbrengsten verwerven boven de 850 000 euro is een stevige uitdaging zo leerden de
(voorlopige) resultaten van 2018 en 2019.
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14. ambities 2021- 2025
14.1. waar gaan we verder op in zetten vanaf 2021 ?
We zetten in op een stijging van de inkomsten uit eigen activiteiten. We hebben een aantrekkelijk aanbod op
vlak van kookworkshops, trajectbegeleidingen, events en labels. Hier zien we stevige groeimogelijkheden.
Daarnaast willen we samen met onze lokale groepen ook bijkomende middelen verwerven uit subsidies
(steden, gewesten, provincies). Deze intenties zijn nog niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Op dit
moment hebben we diverse kanalen van inkomsten, daar willen we verder op inzetten.
Als groeiscenario zetten we de volgende doelstelling voorop: een groei van 15% tegen 2025. Dit is een
ambitieus plan dat we enkel kunnen realiseren als we het huidige team nieuwe rollen kunnen laten opnemen.
Hun verdere tewerkstelling moet bovendien voldoende structureel verzekerd zijn.

14.2. waar gaan we meer op inzetten?
We denken na over hoe we onze lokale groepen een grotere rol kunnen geven in het genereren van eigen
inkomsten, en over hoe ze beter kosten kunnen besparen. Dit traject starten we in 2020, samen met een
financieel expert. Om het te kunnen doen op een manier die aansluit bij onze participatieve beweging,
moeten we de lokale groepen goed bevragen. We moeten nadenken over goede flows, transparante
rapportage en goede ondersteuning.
Het team en de experten met wie we samenwerken zullen vanuit een ondersteunende werking heel wat
informatie transparant maken en delen met de beweging. Zo kunnen de lokale vrijwilligers met vertrouwen
acties ondernemen en met kennis van zaken inschatten wat de bijdrage aan EVA zal zijn. De vrijwilligers
krijgen met andere woorden meer ondersteuning van het team. Het team krijgt voldoende de kans om
hiervoor tijd vrij te maken en expertise op te bouwen.
We kunnen in de toekomst nog sterk groeien door onze middelen strategischer in te zetten. Onze vier
strategische doelstellingen krijgen een duidelijk gewicht binnen het beleidsplan. Mensen en middelen
worden er naar verhouding op ingezet. De middelen worden ook gericht ingezet. Zo worden de subsidies uit
het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk enkel ingezet op SD1 en SD4. De middelen uit sponsoring
gaan naar SD2 en SD3. De middelen uit eigen activiteiten gaan naar SD1 en SD3.

14.3. wat gaan we bijsturen ?
We kunnen het ons niet veroorloven om onze leden- en giftenwerving niet gericht te analyseren en bij
te sturen. Lidmaatschappen en giften moeten in een zelfsturende beweging een aanzienlijk deel van de
inkomsten kunnen uitmaken. We zien dat dit voorlopig stabiel blijft. Dit deel van onze werking nemen we
samen met de achterban en leden extra onder de loep. Voorlopig denken we aan overgang van een jaarlijks
lidmaatschap naar maandelijkse giften. Die switch is ook zo opgenomen in de meerjarenbegroting. We
vonden het belangrijk om de aandacht van de AVleden op de mogelijke bijsturing te trekken. Gezien dit
traject nog grondig moet uitgewerkt worden hebben we de switch van leden naar giften voorlopig gemaakt
vanaf 2023. Dit geeft ons de tijd om het beleid uit te werken. Bijsturingen zijn hier nog mogelijk. We h
 ebben
erover gewaakt om de financiële vertaling van de geplande herstructurering vlak te houden. Inhoudelijk
hebben we de grote ambitie om het beleid uit te stippelen. De financiële ambitie hebben we nog niet in de
meerjarenbegroting opgenomen. De som van leden en giften blijft maw vanuit het voorzichtigheidsprincipe
redelijk stabiel.
Ook alle andere facetten van ons financieel model moeten voortdurend geanalyseerd en bijgestuurd w
 orden.
We moeten erover waken dat ook het onderdeel subsidies niet onder de 40% komt. Dit zou immers een
evenwichtige diversificatie in het gedrang kunnen brengen. Momenteel ligt het % subsidies voor de komende
beleidsperiode rond de 42%. Het aandeel van de middelen vanuit Sociaal Cultureel Volwassenenwerk maakt
hier ongeveer 60% van uit.
Analyse van de cijfers van 2011 - 2018 tonen aan dat het aandeel SCVW voldoende duurzaam moet groeien
ten aanzien van alle andere inkomsten. Gezien het de ambitie is om de inkomsten vanuit eigen middelen
naar 60% (meerjarenbegroting 2021- 2025) te laten groeien) is de vraag naar meer structurele financiering
vanuit het Decreet Sociaal Cultureel Volwassenwerk volledig terecht. De verhoging wordt volledig ingezet
op structurele financiering van het team om te werken op leden en giften, eigen activiteiten en bereik van
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nieuwe doelgroepen. De meervraag houdt een stijging van 25% van de subsidie-enveloppe in waardoor het
aandeel van SCVW op 60% komt van de totale subsidie-inkomsten van 40%. Dit toont aan dat we de extra
middelen echt nodig hebben om de totaliteit aan subsidies op 40% te houden. Daarnaast gaan we uiteraard
werk maken van diversificatie naar andere subsidiekanalen. Gezien die nog niet concreet zijn, hebben we die
niet in de meerjarenbegroting opgenomen.

14.4. motivatie meervraag middelen sociaal cultureel volwassenen werk
Waar het aandeel subsidies in 2018 op 49,5% zat (waarvan de helft structurele middelen vanuit Sociaal
Cultureel Volwassenenwerk) zien we dat de verhouding in de meerjarenbegroting op ongeveer 42% komt.
De cijfers tonen aan dat deze meervraag volledig gegrond is. Willen we oog hebben voor alle assen van
onze opbrengsten dan mogen de subsidies niet onder 40% duiken. Een werking die erg inzet op impact en
diversificatie van middelen verdient extra ondersteuning om dit project waar te maken. EVA kan naar andere
organisaties een voorbeeldfunctie opnemen.
We motiveren onze meervraag als volgt: een minimum aan stabiliteit op het vlak van ons team is nodig
(hoger kwam de motivering hiervoor ook al aan bod).
Ons aanbod is voor onze partners enkel aantrekkelijk als de materialen kwalitatief hoogstaand zijn en we
kunnen aantonen dat de campagnes en acties voldoende publiek bereiken en ook impactvol zijn. We kunnen
enkel constante verbetering op vlak van onze acties en campagnes garanderen als een ervaren team de
processen en evaluaties monitort en bijstuurt.
Daarnaast staat het team in voor de ondersteuning van de vrijwilligers die ook steeds meer acties o
 ndernemen
en middelen genereren in lijn met onze missie.
Tot slot zal het huidige team meer tijd investeren in het uitwerken van een leden- en giftenbeleid dat meer
aangepast is aan de actuele trends (minder lidmaatschappen en meer giften).
In 2016 is een enveloppe van 182 000 euro toegekend waar sinds 2018 3,37 FTE mee gefinancierd werden.
We hebben nood aan een hogere enveloppe om 4,88 FTE te kunnen financieren en de beoogde groei te
realiseren. In het verleden kregen we telkens erg positieve evaluaties. In 2016 oordeelde de visitatiecommissie dat EVA een enveloppe van 230 000 euro toe kwam. Budgettaire limieten brachten dit bedrag terug
tot 182 000 euro. Voor de periode 2021 -2025 vragen we een enveloppeverhoging van 65 000 euro op het
geïndexeerde bedrag van 182 000 euro (192 421 euro in 2019) om zo de nodige structurele financiering van
de helft van ons team te verzekeren.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we voor onze eerste en vierde strategische doelstelling 1,5 FTE extra
gefinancierd zouden willen zien. Dit zorgt ervoor dat - waar we in het verleden 3,37 FTE verdeeld over 8,42FTE
toewezen op het Decreet SCVW - we vanaf 2021 willen gaan naar 4,88 FTE over 9,85 FTE. Er is een nood aan
een verhoging van de structurele financiering van onze werking. Het overzicht kosten en o
 pbrengsten over de
laatste jaren tonen aan dat we inzetten op diversificatie van middelen. Dit kan echter a
 lleen verder verdiept
worden indien het team dat dit verwezenlijkt voldoende structureel gefinancierd wordt.
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Sjabloon voor de beschrijving
van de invulling van elk
beoordelingselement
sociaal-culturele volwassenenorganisaties
met een werking in Vlaanderen (en
Brussel)
De subsidieaanvraag zal door de beoordelingscommissie worden getoetst
aan de beoordelingselementen zoals uitgewerkt in artikel 10 van het
Decreet van 7 juli 2017. Elk beoordelingselement is uitgewerkt in
onderliggende
beoordelingscriteria
(artikel
23
van
het
uitvoeringsbesluit). Het inhoudelijk deel van het beleidsplan en het
plan van aanpak (indien van toepassing) worden getoetst aan de negen
inhoudelijke beoordelingselementen. Het zakelijk deel van het
beleidsplan
wordt
getoetst
aan
de
drie
zakelijke
beoordelingselementen.
Wat het plan van aanpak betreft zal de beoordelingscommissie focussen
op de processen en acties met betrekking tot de geformuleerde
aanbevelingen bij de beoordelingselementen van het decreet van 4 april
2003 die in het kader van het nieuw beoordelingskader (decreet van 7
juli
2017)
nog
relevant
zijn.
(p.
16
nota
evaluatie
remediëringsrapport & beoordeling plan van aanpak)
Richtlijnen:
-

-

-

Vul dit sjabloon in en voeg het in het beleidsplan van uw
organisatie.
Geef
de
kern
van
de
werking/visie/aanpak
m.b.t.
het
beoordelingselement of -criterium weer. De organisatie kan hierbij
enerzijds verwijzen naar specifieke passages in het beleidsplan en
anderzijds bijkomende toelichting geven.
De beoordelingscommissie zal een oordeel vellen over de strategie
die de organisatie voor de volgende beleidsperiode voor ogen heeft.
Leg
in
de
beschrijving
van
de
invulling
van
de
beoordelingselementen en -criteria daarom ook de klemtoon op de
strategie voor de volgende beleidsperiode;
De beoordelingscommissie moet op basis van de subsidieaanvraag een
oordeel
kunnen
vellen
over
de
invulling
van
alle
beoordelingselementen en -criteria. Zorg ervoor dat alle nodige
informatie met betrekking tot de beoordelingselementen en -criteria
in de subsidieaanvraag terug te vinden is.

Inhoudelijke beoordelingselementen en

-criteria

1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele
organisatie aan het doel van het decreet.
a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en
visie.
Missie: EVA zet zich in voor de maximale productie en consumptie van plantaardige voeding, ter
vervanging van dierlijke, om bij te dragen tot een mens-, dier- en milieuvriendelijke samenleving.
(zie p.4)
Visie: EVA wil werken aan een wereld die beter is voor mens, dier en planeet. En we geloven dat
we dat het beste kunnen doen door ons voedselsysteem te verplantaardigen. EVA wil een wereld
waar het voor de consument makkelijk is om altijd en overal voor lekkere, plantaardige voeding te
kiezen. De maatschappelijke omgeving vergemakkelijkt en stimuleert deze voedingskeuze zo veel
mogelijk. De verschillende economische sectoren (landbouw, verwerking, distributie, horeca …)
voorzien smakelijke, gezonde en duurzame plantaardige alternatieven. De overheid creëert
hiervoor de nodige randvoorwaarden. De consument heeft alle kansen, informatie en
vaardigheden om te kiezen voor maaltijden zonder dierlijke producten.
(zie p.5)
b. De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende
beleidsperiode om bij te dragen aan de emancipatie van mensen en
groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame,
inclusieve en solidaire samenleving door:
1. Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van
volwassenen bevordert;
2. Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen
en tot publieke zaak maakt;
3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal
ontwikkelen en verspreiden die daarop een werkend antwoord
bieden;
1) EVA versterkt, verbindt en begeleidt mensen en organisaties die de evolutie naar een
plantaardige wereld willen versnellen, en maakt daar een inspirerend verhaal van zodat
steeds meer mensen daar deel van willen uitmaken.
2) Zie p.9
3) Zie onze strategie vanaf p.10.
2° de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele
organisatie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf
omschreven heeft.
a. In een maatschappelijke contextanalyse expliciteert de
organisatie welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot
haar missie en visie;
Zie p.21 van het beleidsplan.

b. De organisatie geeft aan welke maatschappelijke ontwikkelingen
ze effectief als uitdaging wil aangrijpen om een werking errond
te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft;

p.24 en 25 De strategische doelstellingen van EVA voor de komende
beleidsperiode.

3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie
aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen.
a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en
hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

Zie vanaf p.6 van het beleidsplan
b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en
hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;

Zie vanaf p.6 van het beleidsplan
c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en
hoe ze via haar werking die rol zal waarmaken;
Zie vanaf p.6 van het beleidsplan
4° de strategische en operationele doelstellingen van de
sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie heeft een onderbouwd en samenhangend geheel van
strategische en operationele doelstellingen die ze wil
realiseren;
Zie p.24 en p.25 van het beleidsplan
b. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen
en haar missie, visie en de actuele maatschappelijke context die
ze zelf omschreven heeft;
Zie p.24 van het beleidsplan
5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaalculturele functies, een toelichting bij de functiemix en de
uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de
sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en
verantwoordt haar keuze;
Zie p.7 en p.8 van het beleidsplan
b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen
functiemix en de onderscheiden functies;

Zie p.7 en p.8 van het beleidsplan

c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om
de gekozen functies te realiseren
1.
i.

Voor de cultuurfunctie:
de visie op cultuur in
relatie tot de missie van
de organisatie;
ii. een verantwoorde
toekomstige werkwijze van
de organisatie om de
praktijken op te zetten
die erop gericht zijn
cultuur te creëren, te
bewaren, te delen en
eraan deel te nemen;
2. Voor de leerfunctie:
Zie p.7 en p.8 van het beleidsplan
i.
de visie op leren in
relatie tot de missie van
de organisatie;
ii. een verantwoorde
toekomstige werkwijze om
leeromgevingen op te
zetten
3. Voor de
Zie p.7 en p.8 van het beleidsplan
gemeenschapsvormende
functie:
i.
de visie op groepen en
gemeenschappen en
interacties daartussen in
relatie tot de missie van
de organisatie;
ii. een verantwoorde
toekomstige werkwijze om
processen te ondersteunen
en te faciliteren die
leiden tot het vormen van
groepen en gemeenschappen
of tot interacties tussen
groepen en
gemeenschappen;
4. Voor de maatschappelijke
Zie p.7 en p.8 van het beleidsplan
bewegingsfunctie:
i.
De visie op engagement en
politisering en op
relevante
samenlevingsvraagstukken
in relatie tot de missie
van de organisatie;

ii.

Een verantwoorde
toekomstige werkwijze om
praktijken op te zetten
waarin ruimte voor
engagement en
politisering wordt
gecreëerd in relatie tot
samenlevingsvraagstukken.
6° de werking met een relevantie en uitstraling voor het
Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
of de werking met een relevantie en uitstraling voor het
Nederlandse taalgebied.
a. De organisatie expliciteert waar de werking waarvoor ze een
subsidie aanvraagt, zich zal afspelen door kerngegevens en
cijfers over aanwezigheid, zichtbaarheid, bereik of effect van
de al eerder gerealiseerde sociaal-culturele werking aan te
reiken;
Zie p.12 tot p.17 van het beleidsplan.

b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en
uitstraling heeft voor het Nederlandse taalgebied of het
Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad.
Zie p.12 tot p.17 van het beleidsplan

7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen
de vrije tijd.
a. De organisatie toont aan dat de werking waarvoor ze een subsidie
aanvraagt, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk afspeelt binnen de
vrije tijd van volwassenen.
Zie p.24 en p.25 van het beleidsplan

b. Het gedeelte van de werking dat zich in voorkomend geval
uitzonderlijk buiten de vrije tijd afspeelt, omschrijft en
verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.
Zie p.24 en p.25 van het beleidsplan

8° de werking voor:
a. Het brede publiek en de keuzes daarin voor gemeenschappen,
doelgroepen of kansengroepen
b. Kansengroepen en de keuzes daarin voor gemeenschappen,
doelgroepen of het brede publiek
a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek
en welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen,
gemeenschappen of kansengroepen of de organisatie expliciteert
haar werking voor (een of meer) specifieke kansengroepen en

welke keuzes ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen,
gemeenschappen of het brede publiek;
Zie strategische doelstelling 1 p.26 tot p.29 van het beleidsplan
b. Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de
organisatie haar toekomstige beleid en aanpak die ze wil
hanteren om sociaal-culturele participatie van iedereen na te
streven of de organisatie expliciteert en verantwoordt haar
toekomstige beleid en aanpak die ze wil hanteren om sociaalculturele participatie van die kansengroepen te realiseren.
Zie visie op diversiteit en educatie in bijlage en Strategische
doelstelling 1 p.26 tot p.29 en strategische doelstelling 4.3 p.39
van het beleidsplan
9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele
volwassenenorganisatie en de manier waarop ze betrokken en
ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de
sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers
opnemen in de organisatie of de werking;
Zie strategische doelstelling 4.1 p.36 van het beleidsplan
b. De organisatie expliciteert haar toekomstige
ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe ze
betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de
organisatie vorm wil geven.
Zie strategische doelstellingen 4.1
beleidsplan

en 4.2 p.36 en p.37 van het

Zakelijke beoordelingselementen en -criteria
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel
meerjarenbeleid
a. De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal
voeren;
Strategische doelstelling 4.4 p.40 van het beleidsplan en Zakelijk
plan
b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal
kwaliteitsbeleid zal voeren;
Strategische doelstelling 4.7 en 4.8 p.49 van het beleidsplan en
puntje 4 p.6 van het Zakelijk plan

c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch
financieel meerjarenbeleid;
Zie zakelijk plan

2° de toepassing van de principes van goed bestuur
a. De organisatie geeft aan hoe ze transparantie en verantwoording
van en in haar bestuur zal organiseren;
Zie Strategische doelstelling 4.6 op p.45 van het Beleidsplan
b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de
samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en
bevoegdheidsverdeling;
Zie Strategische doelstelling 4.6 op p.45 en punt 8 p.8 van het
zakelijk plan.

c. Het bestuur geeft aan hoe ze interne en externe stakeholders
betrokken heeft bij strategische beslissingen die genomen zijn
in het kader van het ingediende beleidsplan;
Zie zakelijk plan p.7

3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke
deel van het beleidsplan
De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en
middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische en
operationele doelstellingen.
Zie meerjarenbegroting in het zakelijk plan op p.14 en p.15

Visie op Educatie bij Volwassenen
Inleiding
Leren zit ingebakken in het DNA van EVA. Zowel in de manier van werken als in de missie,
de visie en de strategische uitwerking ervan.
Onze rol is: EVA versterkt, verbindt en begeleidt mensen en organisaties die de evolutie naar een
plantaardige wereld willen versnellen en maakt daar een inspirerend verhaal van zodat steeds meer
mensen daar deel van willen uitmaken. Met het uiteindelijk doel dat ons voedselsysteem
verplantaardigt.
Dat vereist telkens (bij)leren hoe dat het beste kan gebeuren, door te leren samenwerken
met nieuwe partners, door onze doelgroepen te leren wat er is in het plantaardige aanbod en
wat er mogelijk is qua koken en eten. En door (bij) te leren wat de drempels zijn van onze
doelgroepen.
Met EVA leren we op verschillende niveaus en creëren we krachtige leeromgevingen,
waardoor de kans stijgt dat de leerdoelen gehaald worden. Gezien de typische
leervoorwaarden die gelden bij volwassenen en in het sociaal-cultureel werk zijn die
leerdoelen vaak ‘open’ van aard. Het is daarom altijd wat onvoorspelbaar wat een bepaalde
volwassene zal leren in die bepaalde situatie. Door een gevarieerd leerlandschap aan te
bieden, vergroten we die leerkans. Het ervaringsleren neemt voor onze doelgroepen een
belangrijke plaats in, gezien de focus op koken. Voor ons team en onze beweging zijn het
leren via de principes van Lean & Agile, het geconnecteerd leren en het sociaal leren
belangrijk.

Leren op verschillende niveaus
‘Leren’ is een heel vanzelfsprekend woord. We gebruiken het heel vaak en we vinden
vandaag zelfs dat we het permanent en levenslang moeten doen. We gebruiken het in
ontzettend veel verbanden. Op een of andere manier gaat het intuïtief vaak over een proces
van verandering dat zich blijkbaar vooral binnen personen afspeelt. Maar ‘leren’ kan zich op
heel verschillende niveaus afspelen.
Een voetbalteam moet leren samenspelen. Een organisatie moet leren om zich flexibel te
bewegen in een sterk veranderende omgeving. Een bedrijf moet leren omgaan met de druk
van de concurrentie. Een samenleving moet nieuwe strategieën leren om met de inkomende
asielzoekers te leren samenleven. De wereld moet nieuwe manieren van produceren en
mobiliteit leren ontwikkelen om met de dreigende klimaatcrisis te kunnen omgaan. (Socius,
2019)
Ook bij EVA zijn we bewust bezig met het leren op verschillende niveaus: intern bij de
individuele werknemers, op teamniveau en bij de beweging; extern bij onze doelgroepen en
als maatschappij.

Lean & Agile
Bij EVA werken we zelfgestuurd, en we hanteren hierbij de principes van Lean & Agile. Die
principes zorgen voor een ‘leercultuur’ (of krachtige leeromgeving) in de organisatie. Zo is
het bij projectwerk belangrijk dat je zowel het samenwerkingsproces als het project/product
regelmatig evalueert met je projectteam en snel bijstuurt. Op die manier leer je telkens bij.
De principes van Lean & Agile zorgen er ook voor dat we met het team efficiënter en
doelgerichter leren werken en beter leren samenwerken.
Daarnaast werken we bij EVA rond de kata’s en routines die we als team (of zouden moeten
hebben). Ook dit proces is er eentje van trial and error, van bijsturen en bijleren.
Op individueel niveau formuleren teamleden individuele leerdoelstellingen die ze op
regelmatige tijdstippen met de teamcoach bespreken.
In het verleden ontvingen we Europese subsidies binnen het kader van Lifelong Learning.
We deden gedurende enkele jaren jobshadowing bij buitenlandse collega-organisaties, en
volgen ook cursussen om de expertise bij teamleden en vrijwilligers te vergroten.
Open leerdoelen en het belang van krachtige leeromgevingen
Leren gebeurt niet altijd - zelfs meestal niet - bewust en bedoeld. We leren heel veel straffe
en goede dingen zonder dat we daar bewust mee bezig zijn of zonder dat we vooraf de
intentie daartoe hebben uitgesproken. Vandaar onze aandacht vandaag voor krachtige
leeromgevingen: omgevingen waarin de kans groter wordt dat je iets leert - zonder dat je dat
kan garanderen en zelfs vaak zonder vooraf precies te weten wat dat geleerde voor die ene
concrete mens in die leercontext zal zijn. (Socius, 2019)
In sociaal-cultureel werk leggen we meestal niet heel scherp vast wat lerenden als concrete
leerresultaten in termen van gedrag of kennis moeten kunnen aantonen, zoals het onderwijs
dat meestal wel doet. Onze leerdoelen zijn meer open en holistisch van aard. Iedereen hoeft
ook niet hetzelfde te leren in een bepaalde leercontext. We zijn vooral geïnteresseerd in het
unieke van elke leergeschiedenis: het verhaal van deze concrete persoon, dat noodzakelijk
verschilt in vorm en betekenis van alle andere verhalen van alle andere deelnemers. De
kracht van goed sociaal-cultureel werk ligt juist in de onvoorspelde en onvoorspelbare
leerresultaten. Dit alles maakt ook dat de klassieke didactische concepten over de
organisatie van leersituaties niet altijd toereikend zijn voor ons werk. (Socius, 2019)
Klassiek wordt er vertrokken vanuit wat deelnemers nu al kunnen en wat ze precies concreet
en meetbaar te leren hebben. Didactiek is dan een kwestie van de leersituatie zo uit te
bouwen dat de brug gelegd wordt tussen de begintoestand en de gewenste eindtoestand.
Maar juist omdat onze leerdoelen veel opener zijn, kiezen wij voor een andere benadering:
sociaal-cultureel werk gaat vooral over het creëren van heel krachtige leersituaties,
leercontexten die veel leervrijheid met zich meebrengen en waarin iedere deelnemer kan
leren wat hij zelf wil of kan leren. Deelnemers kunnen hun leerprocessen sterk zelf sturen en
invullen, en de leerprocessen bedienen zich voortdurend van het toeval, van de kansen die
zich aandienen en die door begeleiders en lerenden worden aangegrepen om van het leren
een interessant avontuur te maken. Dit noemen we serendipiteit: het vinden van iets

onverwachts en bruikbaars terwijl je misschien op zoek bent naar iets totaal anders. (Socius,
2019)
“Ik volgde de kookworkshop lunchbox omdat ik op zoek was naar goede recepten voor
broodbeleg, maar ik leerde uiteindelijk ook enkele goede maaltijdsoepen maken en ik heb
die na de workshop al enkele keren gemaakt. Ik kreeg hier het inzicht dat een lunch niet
altijd met brood hoeft te zijn.” (deelnemer kookworkshop EVA)

5 leerprincipes van Knowles
Er bestaat een uitgebreid gamma aan leertheorieën, zowel vanuit psychologisch,
sociologisch als pedagogisch standpunt. Een visie die we er bij EVA uitlichten is de visie van
Malcolm Knowles op hoe volwassenen leren. Hij ontwikkelde 5 principes van de andragogie,
de vorming van volwassenen. Die principes sluiten aan bij het idee van het unieke van elke
leergeschiedenis, dat hierboven beschreven staat. Bij EVA volgen we deze visie en passen
we ze toe in o.a onze campagnes zoals de publiekscampagne Try Vegan.
1. self-concept
Volwassenen zijn graag onafhankelijk. Ze delen het liefst zelf hun tijd in en bepalen graag
zelf welke inhoud ze willen leren. Ze maken uiteindelijk de keus om er iets mee te doen of
niet. Laat ze dus kiezen. Niet iedereen zal de ‘training’ helemaal doorlopen of elk stapje
nemen. Volwassen zijn dus meer zelfgestuurd in het leerproces.
Via de Donderdag Veggiedag Campagne stimuleren we mensen om 1 dag per week
vegetarisch te eten. We horen vaak mensen zeggen dat ze hierdoor geïnspireerd werden
maar het op een andere dag doen dan donderdag, of meerdere dagen per week kiezen.
2. adult learner experience
Volwassenen hebben een overvloed aan ervaring uit de echte wereld om uit te putten, wat
een extra voordeel is bij het leren. Ze bouwen verder op hun eerdere ervaringen.
“Als veganist leer ik nog bij via deze challenge. Geschikt voor alle doelgroepen dus!”
(deelnemer Try Vegan)
3. readiness to learn
Volwassenen leren het gemakkelijkst als het te leren onderdeel direct toepasbaar is op hun
leven, in hun sociaal leven of in hun werkomgeving.
Bij EVA krijgt ‘Onze recepten’ op de website het meeste bezoekers. Gebruikers kunnen de
recepten immers direct toepassen in hun leven.
“Het is leuk om mee te doen omdat je nieuwe recepten ontdekt” (deelnemer Try Vegan)
“Het simpelste eerst: geen boter maar sojaboter. Geen geraspte kaas maar zelf
cashew/gistvlokken mixen. En enkele toegankelijke EVA-recepten. Die dingen zijn nu
helemaal ingeburgerd bij ons thuis.” (deelnemer Try Vegan)

4. orientation to learning
Volwassenen willen praktische hulp om hun leven te verbeteren of problemen op te lossen.
Het is dus eerder probleemoplossend-georiënteerd dan inhoudelijk-georiënteerd
Elke deelnemer is anders, leert anders en komt uit een andere context. Het is (tot nu toe)
praktisch onmogelijk om een leerervaring aan te bieden die 100% op maat is van de
deelnemer.
“De nadruk bij Try Vegan lag vooral op kant-en-klare producten, en dat vond ik erg lekker.”
(deelnemer campagne Try Vegan)
Ik vind het een super initiatief. Maar heel wat recepten zijn volgens mij weliswaar erg lekker,
maar ze bevatten niet altijd de nodige voedingsstoffen. Een dagelijks menu, waarin je zeker
bent dat je alles inneemt wat nodig is (met wat uitleg), dat zou het project helemaal afmaken!
(andere deelnemer campagne Try Vegan die het omgekeerde vindt van de deelnemer
erboven)
5. motivation to learn
Voor volwassenen is de motivatie om deel te nemen aan het leerproces intrinsiek. Ze komt
niet van externe factoren zoals ouders, cijfers,...
Uit de Ivox-bevraging die EVA tweejaarlijks organiseert, is een belangrijke motivatie om
plantaardig te eten het leren kennen van nieuwe smaken. Het is geen hoofdreden zoals
gezondheid, milieu en dieren, maar de nieuwsgierigheid naar iets nieuws en de motivatie om
grenzen te verleggen en kennis op te doen speelt toch wel een rol bij het uittesten van een
nieuw gedragspatroon.
Gevarieerd leerlandschap, ervaringsleren, geconnecteerd leren en sociaal leren
Gevarieerd leerlandschap
Leren vindt meer en meer plaats in - en niet naast - de dagelijkse praktijk, niet langer
afgebakend binnen formeel voorziene plaatsen en tijdstippen, maar meer continu, in
cocreatie met anderen, en met digitale technologie als belangrijk ondersteunend en
faciliterend middel.
De klassieke werkvormen zoals lezingen, cursussen en workshops bestrijken slechts een
deel van de gebieden waarin mensen leren. Een steeds groter deel van het leren vindt
online plaats. (Socius, site)
Het accent verschuift naar het ondersteunen van het (zelfgestuurde) traject van de lerende
en het ontwikkelen en voeden van een lerende community. Mensen leren dingen door een
cursus te volgen, maar ook door aan een online cursus deel te nemen, blogs te lezen,
presentaties te bekijken op Slideshare of deel te nemen aan gesprekken op sociale media
en andere online fora. Het leerlandschap dat je inricht moet daarom even veelvormig en
gelaagd zijn als het leren zelf en een uitnodigende context bieden voor deze verschillende
niveaus van engagement en betrokkenheid.(Socius, site)

Dit houdt op de eerste plaats in dat je educatieve content in allerlei vormen online terug te
vinden is, en niet enkel in je (face-to-face) cursusaanbod of je intranet. Het verhoogt immers
je zichtbaarheid en versterkt je reputatie als expert op jouw gebied. Het kan een middel zijn
om mensen te bereiken die nu niet aan je aanbod deelnemen omwille van agendaproblemen
of tijdsgebrek. (Socius, site)
Bij EVA zijn we ons daarvan bewust. Een voorbeeld is opnieuw onze publiekscampagne Try
Vegan, waarbij je gedurende een maand probeert zo plantaardig mogelijk te eten. Het is een
campagne met zowel online als offline ondersteuning. EVA ondersteunt met online
weekmenu’s, recepten, een Facebook-groep waar onderling vragen en tips uitgewisseld
kunnen worden,... Evengoed zijn er offline activiteiten, kookworkshops en een papieren
brochure ter ondersteuning van de deelnemers.
Binnen onze beweging zorgen we ook voor een gevarieerd leerlandschap. We organiseren
zowel tweedaagse vormingen ( ‘Vegan advocacy training’ of onze opleiding voor
kooklesgevers) op de klassieke manier. Maar evengoed hebben we een online
werkplatform, Confluence, waar we projecten en ideeën delen en dat de interne samenhang
en info-uitwisseling tussen lokale groepen, team en Raad van Bestuur vergroot. We
maakten ook een papieren handboekje over zelfsturend werken voor de lokale groepen en
organiseerden aanbodgerichte vormingssessies hierover. Evengoed werken we
behoeftegericht bij lokale groepen en helpen we hen als ze bv. nood hebben aan iemand die
helpt om conflicten op te lossen.

Ervaringsleren
“The ideal learning track is a walk through the senses” (Francis Laleman, basisvaardigheden
voor trainers 2017). Dit sluit ook aan bij de theorie van Kolb over ervaringsleren. Leren
combineert ervaring, waarneming, cognitie en gedrag. Het leermodel van Kolb is opgebouwd
uit twee dimensies: concreet versus abstract, en actief versus reflectief leren. Kolb acht elk
van de vier polen even belangrijk voor een volledig leerproces. Bij elke pool behoort een
bepaalde basisleervaardigheid, namelijk de vaardigheid om concrete ervaring op te doen,
waar te nemen en te overdenken, tot begripsvorming te komen, en te experimenteren en
toetsen in de praktijk.
Aangezien we bij EVA rond lekker plantaardig eten werken, speelt het ervaringsleren een
belangrijke rol. We willen namelijk dat mensen (vaker) plantaardig eten. In onze werking
bieden we recepten en culinaire info aan (waarnemen en overdenken), organiseren we
kookworkshops (experimenteren en toetsen in de praktijk) of andere activiteiten waarbij er
geproefd kan worden. Ons doel van dit leerproces is dat mensen een aantal zaken
integreren in hun dagelijks eet- en kookpatroon. Het is een cyclisch proces, want
volwassenen blijven verder bouwen op hun eerdere ervaringen. Daarom is onze werking ook
zinvol voor veganisten. Ook zij hebben een blijvende behoefte om bij te leren over nieuwe
producten, recepten, …

Geconnecteerd leren
Onze samenleving wordt tegenwoordig met een probleem geconfronteerd dat nooit eerder
opdook: we beschikken over te veel informatie. De klassieke opdracht om te vinden wat we
nodig hebben verschuift naar het uitfilteren van wat we niet nodig hebben of wat niet van
waarde is. Sociaal-culturele organisaties zijn goed geplaatst om in hun expertisegebied als
curator op te treden. Ze hebben daar ook zelf belang bij: door hun publiek te helpen het kaf
van het koren te scheiden, positioneren ze zich als betrouwbare expert op hun gebied. In ruil
krijgen ze dankbare en loyale lezers en hogere bezoekerscijfers. (Socius, het nieuwe leren)
Bij EVA zetten we in op een betrouwbare website waar gebruiksvriendelijke info te vinden is
over de organisatie EVA en over de voordelen en redenen van plantaardig eten, naast
recepten en een overzicht van activiteiten. Daarnaast is EVA erg actief op sociale media
zoals Facebook, Instagram, Twitter en Linkedin.
Om als organisatie de rol van curator op te nemen, is het concept Seek Sense Share van
Harold Jarche verhelderend. Informatie verwerven is niet meer dan een eerste stap in het
leren. Kennis moet benut, getest én gedeeld worden om na verloop van tijd tot rijping te
komen. Leren is een continu proces van zoeken, betekenis geven en delen.
Seeking i s informatie vinden en up to date houden. Het opbouwen van een netwerk van
collega’s, in real life én online, is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Je kan immers niet alles
lezen dat voorbijkomt. Door deel te nemen aan (professionele) netwerken op Twitter of
LinkedIn wordt de informatiestroom die op je afkomt constant gefilterd en gevalideerd.
(Socius)
Sense-making is het personaliseren en gebruikmaken van de opgedane kennis. Het houdt in
dat je reflecteert over wat je hebt geleerd en dat in praktijk brengt. Vaak betekent het ook dat
enig experiment nodig is, omdat je meestal het best leert al doende. Het begrijpen van
kennis is een continue activiteit. Het kan zo eenvoudig zijn als het bijhouden van lijsten of
het toevoegen van persoonlijke commentaar bij bronnen die je op sociale media deelt. Of je
kan een blog bijhouden waarop je – ook halfbakken – ideeën deelt en verder ontwikkelt.
(Socius)
Sharing houdt in dat je je bronnen, ideeën en ervaringen binnen je netwerk(en) deelt en er
samen met collega’s mee aan de slag gaat. Precies doorheen dit delen verhoogt de kans op
serendipiteit: je doet onverwacht nieuwe inzichten op of leert nieuwe mensen kennen zonder
dat je er echt naar op zoek was. Specifieke technologie heb je daar niet per se voor nodig,
wel een open mindset, nieuwsgierigheid en een bereidheid om van elkaar te leren. (Socius)
Sociaal leren
Bij sociaal leren gaat het over de wijsheid van een groep of community. Als het goed zit is
het verhaal dat uit een sociale leerbenadering voortspruit een verhaal van cocreatie. Bij het
proces van cocreatie bediscussiëren de deelnemers het formele verhaal dat de organisatie
vertelt en wat ze elders lezen of zien. Ze zoeken uit wat het voor hen te betekenen heeft,

testen uit wat in het echt werkt en niet werkt, vertellen over de vooruitgang die ze boeken, en
verwerken dit alles tot een nieuw, eigen, gezamenlijk verhaal.
De manier van werken bij EVA zorgt ervoor dat iedereen in de beweging van elkaar leert. Er
zit veel expertise in de community. Lokale groepen nemen best practices van anderen over
en vrijwilligers informeren elkaar over bepaalde ervaringen. Daarnaast zorgt het zelfsturend
werken er ook voor dat iedereen binnen zijn eigen rol en verantwoordelijkheid rekening moet
houden met andere invalshoeken (owner met klantperspectief - manager met drive team experten met projectdoelstellingen). Door de product- en procesevaluaties staat samen leren
en evolueren centraal. Ook dat is sociaal leren.

Visie op Diversiteit
We leven in een superdiverse samenleving. Dat moet zich logischerwijs ook vertalen naar
hoe EVA er intern als beweging uitziet (vrijwilligers, kantoorteam, Algemene Vergadering,
Raad van Bestuur), naar de doelgroepen die we bereiken, de samenwerkingen die we
aangaan en de acties die we samen met andere personen en organisaties opzetten.
Vandaag kan een organisatie niet meer maatschappelijk relevant zijn als ze grote delen van
de bevolking links laat liggen. Samenwerken met en voor diverse doelgroepen is een
voorwaarde om onze missie te volbrengen. Als we willen dat de helft van de Vlamingen
binnen 20 jaar de helft minder vlees eet, dan moeten we met een meer diverse groep
samenwerken.
In het verleden hebben we steeds erg duidelijke, strategische beslissingen genomen bij het
kiezen van onze voornaamste doelgroepen, activiteiten en acties. Ook wat betreft het
diversifiëren van de volledige werking zullen we die strategische focus behouden. Vandaar
de keuze om de volgende jaren vooral in te zetten op een etnisch-cultureel diverse
doelgroep van vrouwen die reeds openstaan voor onze missie. We willen met hen op een
gelijkaardige manier werken als met de vrouwen die we reeds bereiken. Om dit goed te
doen gaan we hen bevragen (klantbevraging via focusgroepen), hun verwachtingen in kaart
brengen en samen met hen en onze achterban acties ontwikkelen. We zullen ook ons
communicatieplan aanpassen en uitbreiden met extra persona’s op basis van die
focusgroepen. EVA wil hier duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen
vooropstellen.
Operationele doelstellingen
Over tien jaar eet de helft van de Vlaamse bevolking de helft minder vlees. Om dat te
bereiken gaan we met een diversere groep aan de slag.
We focussen op etnisch-culturele diversiteit en richten ons hierbij op vrouwen tussen 25 en
40 jaar met diverse achtergronden.
Acties
Intern binnen ons team en onze beweging gaan we actief op zoek naar vrouwen die als
klankbord kunnen optreden. We bevragen hen omtrent hun bijdrage aan onze missie. We
bevragen hun noden. We passen onze werking aan. We testen een aantal projecten, en
sturen onze werking en communicatie bij.
Extern gaan we op zoek naar vrouwen met diverse etnisch-culturele achtergronden die
bereid zijn om samen met leden uit onze beweging na te denken over onze missie, de acties
die nodig zijn, de netwerken, en de communicatie. We passen onze werking aan. We testen
een aantal projecten. We sturen onze werking en communicatie bij.
We gaan actief op zoek naar partners die een netwerk van vrouwen met diverse
achtergronden hebben en die een vraag hebben om te werken rond plantaardige voeding.
We bouwen partnerschappen uit en testen activiteiten.

Indicatoren
Team: het aanwervingsbeleid en de procedure zijn bijgestuurd. Het team is
diversiteitsensitief.
Vrijwilligers: de herkomst is in kaart gebracht. Een kerngroep bestaand uit minstens tien
vrouwen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond is samengesteld en neemt de rol van
klankbord en ambassadeur op.
Raad van Bestuur: we zoeken uitbreiding met iemand met competenties op het vlak van
zowel diversiteit als passie voor de vegetarische keuken.
Momenteel hebben we 400 actieve vrijwilligers. Over drie jaar zijn 15 vrouwen met een
etnisch-cultureel diverse achtergrond actief in de kerngroep diversiteit.
We zoeken een externe kerngroep van een twintigtal vrouwen die samen met de interne
kerngroep nadenkt over de missie en de te ontwikkelen acties.

NIEUWE RAAD VAN BESTUUR EN BESTUURDERS EVA vzw
VALUE PROPOSITION
Inleiding
Scope:
(1) Rol van RvB: in de context van een zelfsturende organisatie (principes lean, agile, etc)
(2) Werking van RvB: organisatorische afspraken
(3) Profiel nieuwe bestuurders: voor aantrekken nieuwe bestuurders begin 2019
(verwachtingen helder stellen)

Aanleiding:
(1) Algemeen: hervorming van EVA vzw naar zelfsturende organisatie, proces dat al een aantal
jaar bezig is, diverse sessies en trainings gehad (binnen RvB, met Francis en team, met lokale
groepen etc): dus stilaan tijd om te ‘landen’
(2) Concreet: onderdeel van Venture, visitatie van 4/12
(3) Nog concreter: ontslag van een aantal bestuurders in 2018

Aanpak
-

Klanten bevraagd (sept-okt 2018): Team; Huidige bestuurders; Lokale groepen; Wetgeving
en Statuten; Identikit
Appreciative enquiry: focus op best practices en wat haalbaar en ideaal zou zijn, geen
probleemanalyse

Rol van Raad van Bestuur
Een must have
1

Een Raad van Bestuur is noodzakelijk om wettelijke redenen en ligt ook vast in de statuten van EVA
vzw. De RvB is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene
Vergadering verleent. Tenzij anders bepaald zou zijn in de statuten (wat bij EVA vzw niet het geval is)
2
beschikt ze dus over een ruime bevoegdheid.
Het hebben van een Raad van Bestuur die deze juridisch bepaalde taken vervult, is dus een ‘must’
voor EVA vzw. Behalve een aantal juridische bevoegdheden en verantwoordelijkheden, is de wet
evenwel niet duidelijk over welke rol een RvB speelt in het functioneren van een organisatie. Er is
maw veel ruimte voor diverse invullingen van de rol van de RvB.
Het team, de huidige bestuurders en lokale groepen verwachten dat de RvB een ‘andere’ en/of
‘meer actieve’ rol speelt dan de ‘klassieke’ RvB in de meeste vzw’s. Wat de rol van de RvB dan
precies inhoudt, is moeilijker te definiëren.

Wat we zeker niet willen
De meest klassieke Raden van Bestuur gaan ofwel 3-4x per jaar vergaderen met enige afstand van de
dagelijkse werking van de organisatie om een controlerende rol te vervullen. Duidelijk is dat deze
controlerende en directieve modellen geen optie zijn voor EVA vzw. Ze sluiten aan bij het ‘verticale’
(of ‘oranje’, Laloux) model dat organisaties ziet als een hiërarchisch gestructureerde machine. In zo’n
piramidaal model is het belangrijk om afstand te houden tussen de diverse lagen van de organisatie.
Dit model leidt snel tot wederzijds wantrouwen tussen het bestuur en de mensen die de dagelijkse
werking actief zijn, en dus tot overmatige controle vanuit de RvB.
Dit alles staat uiteraard haaks op het model van zelfsturende organisaties. Als EVA vzw haar werking
volledig op een andere (zelfsturende) leest gaat schoeien, inclusief het team en de lokale groepen,
dan kan de RvB niet achter blijven. Het zou een zwaktebod zijn om onze RvB te beperken tot haar
3
minimum wettelijke taken.

En bij nader inzien ook dit niet

1

Wet van 27 juni 1921, laatst gewijzigd in 2002. Statuten EVA 2001, laatst gewijzigd in 2010.
De wet voorziet enkel expliciet de volgende bevoegdheden voor de AV: “de wijziging van de statuten, de
benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de
bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de
commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de
uitsluiting van een lid, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk, alle
gevallen waarin de statuten dat vereisen”. De Statuten van EVA vzw voegen hier nog één bevoegdheid aan toe,
namelijk “de goedkeuring van het jaarplan en het beleidsplan voor de komende periode opgesteld door de
raad van bestuur” (Art 14).
3
Nog een ander model: RvB die veel vaker samenkomt om de facto de actieve leiding van de organisatie over
te nemen. Sterke interferentie in de dagelijkse werking van de organisatie.
2

4

Het idee van bestuurders als ‘super vrijwilligers’ klinkt aantrekkelijk. Vanuit hun expertise gaan
bestuurders actief meewerken met het team (en evt lokale groepen). Bestuurders hebben
bijvoorbeeld specifieke juridische, boekhoudkundige, communicatieve ervaring die ze actief inzetten
om het team (en evt vrijwilligers) mee te helpen. Ze staan enthousiast en boordevol engagement
middenin de organisatie. Dit sluit aan bij het idee van de alternatieve, horizontale (of ‘groene’,
Laloux) organisatie die een soort van familie vormt van mensen die intensief samenwerken. In dit
horizontale model staat vertrouwen centraal en wordt continu gedelibereerd om met iedereen
rekening te kunnen houden.
Dit alternatief voor de ‘klassieke’ RvB botst op een aantal problemen. Een zekere afstand tot de
dagelijkse werking is nodig om de wettelijk voorgeschreven bevoegdheden en
verantwoordelijkheden correct te kunnen uitvoeren. Door een te intensieve interferentie met de
dagelijkse werking van de organisatie dreigt de kritische en zelf-reflectieve taak van de RvB verloren
te gaan. De RvB kan haar klankbord functie niet vervullen als ze te nauw betrokken is bij de
dagelijkse werking. Er is een risico dat persoonlijke relaties (ipv professionele relaties of ‘rollen’) op
termijn een te grote rol gaan spelen en dat in moeilijke situaties de tirannie van het individuele veto
(ipv de missie van de organisatie) tot een verlamming leidt. Zo’n organisatie zou niet opgewassen
zijn om te functioneren in een snel veranderende context vol nieuwe uitdagingen. Ze kan dan ook
niet buigzaam en zelfsturend georganiseerd zijn.

Kritisch en geëngageerd
Onze RvB combineert idealiter de noodzakelijke afstand van het ‘klassieke’ model (oranje) en de
intensieve betrokkenheid van het ‘hippie’ (groene) model. Een zekere afstand van de RvB tegenover
het team en de lokale groepen hoeft niet te betekenen dat de betrokkenheid minder groot is; ze is
integendeel nodig om optimaal te kunnen functioneren mbt de 4 rollen die hieronder beschreven
zijn.
Indien het team of de lokale groepen expertise nodig hebben tijdens hun dagdagelijkse werking, dan
kan beroep gedaan worden op de hulp van vrijwilligers (zoals onlangs m.b.t. de nieuwe confluence;
ook Sandra wil blijven helpen bij boekhouding als vrijwilliger), van diensten zoals Sociare, of
desnoods van externe consultancy. Leden van de RvB kunnen punctueel advies geven en mee
werken rond specifieke vragen (zoals de financiële commissie), maar een intensieve samenwerking
(als expert in specifieke EVA initiatieven) maakt geen onderdeel uit van dit model wegens de risico’s
die hierboven vermeld zijn.
Belangrijk is dat de RvB volgende rollen kan spelen:
1. Goed beheer (wettelijke) rol: Financiële en juridische kwesties beoordelen
2. Klant rol: als klankbord fungeren voor het team, namelijk als klant in alle specifieke projecten,
vanuit de missie van EVA vzw benaderen
3. Meta-klant rol: bijdragen tot de (her)formulering van de algemene missie en strategie van EVA
vzw doorheen de tijd

4

Ook Identikit spreekt over ‘topvrijwilligers’ die ‘zeer actief’ zijn. Het is nochtans waarschijnlijk dat andere
vrijwilligers even of meer actief zijn dan bestuurders.

4. Ambassadeur rol: voortdurend actief om de beweging van EVA vzw ruimer, dieper, breder,
groter en bekender te maken. Daartoe spreken zij voortdurend hun netwerken aan en
5
functioneren zij als EVA ambassadeurs op het terrein

Gezien de (nodige) afstand is een zekere spanning tussen de bestuurders en het team (en lokale
groepen) onvermijdelijk; of om het positief uit te drukken, het blijft een continue zoektocht naar een
evenwicht tussen input vanuit de RvB en de dagelijkse werking van EVA vzw. Deze spanning is niet
iets wat we uit de weg moeten gaan, want het is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk om een goed
bestuur mogelijk te maken. Wél cruciaal is dat dit gebeurt in transparantie, open dialoog met
wederzijds respect en vertrouwen, maw in een veilige omgeving en bewust van ons
gemeenschappelijk engagement.
Praktisch en organisatorisch gezien kunnen we dit waarmaken door (i) een werking waarbij er
frequente contacten zijn en voldoende tijd voor overleg; (ii) een selectie van bestuurders die de
werking en beleidsoriëntaties van EVA vzw ondersteunen - wat ons brengt bij de volgende puntjes.

Werking van de RvB
Om deze rol(len) te garanderen is het nodig dat leden van de RvB frequent, flexibel en intensief
samenkomen rond specifieke thema’s, volgens de principes van lean/agile en goed bestuur.

Frequentie en locatie
De RvB komt ongeveer maandelijks samen waarvan:
-

5
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2-3x rond juridische en financiële bevoegdheden en verplichtingen

Hoewel dat eigenlijk ook geldt voor team en lokale groepen en dus niet specifiek van toepassing is op enkel
de RvB.
6
Volgens de wet kunnen bepaalde taken gedelegeerd worden naar één of meerdere bestuurders (of soms
naar derden), en/of kan een bepaalde taakverdeling afgesproken worden binnen de RvB. De juridische en
financiële thema’s kunnen dus gedelegeerd worden naar deze bestuurders met expertise hierin. Uiteraard
blijft de voltallige RvB wel verantwoordelijk (dus belang van principes van transparantie, terugkoppeling etc,
ook gebruik confluence hierbij).

-

6-7x rond specifieke agendapunten

Het gaat dus om korte (1u) maar frequente (10x/jaar) vergaderingen die telkens maar één
agendapunt behandelen. Dit maakt het mogelijk om in de diepte zaken te bespreken met
bestuurders en teamcoach/teamleden (bv ProVeg, trends in voedingsmarkt, beleidsplan,
communicatie, vrijwilligerswerking, strategische positie EVA vzw tegenover nieuwe VZWs en
tegenover vleesindustrie, fundraising, specifieke aspecten beleid zoals kansengroepen…). Er moet
ook ruimte zijn voor thema’s die onverwacht zullen opduiken.
Vergaderingen kunnen plaatsvinden over de middag in het veggiehuis in Gent, maar het is
aangeraden om nu en dan te variëren qua tijd (ook soms ’s avonds; ook weekend kan overwogen
worden) en locatie (ook soms bij andere groepen). Flexibiliteit van vergadermoment en locatie is
nodig afhankelijk van de agenda, wie zeker aanwezig moet zijn, bepaalde EVA events (veggieworld)
etc.
Belangrijk is wel dat de vergadermomenten lang op voorhand vastliggen, dat de voorbereidende
stukken een week op voorhand beschikbaar zijn, dat duidelijk is wie de vergadering voorbereidt
(voorbereidende nota’s, vragen voor deelnemers, evt extra deelnemers etc) en ook het verslag en de
follow-up garandeert. Voorbereiding telkens in nauwe samenspraak tussen teamlid en RvB-lid.

Format en samenstelling
De meetings kunnen opgezet worden als een pitch of stand-up.
De tools van EVA vzw (kanban, confluence) worden hiervoor gebruikt.

Er is een engagement van de bestuurders om meestal aanwezig te zijn. Afhankelijk van het thema
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hoeven niet alle bestuurders altijd aanwezig te zijn.
Tussendoor worden dossiers opgevolgd op confluence.
Teamcoach en/of andere leden van het team zijn aanwezig, afhankelijk van het thema8. Thematische
organisatie van de meetings laat zo een pro-actieve en horizontale werking toe waarbij diverse
teamleden betrokken worden (afhankelijk van het thema).
9

Aantal bestuurders: 7-8 bestuurders Wat met voorzitter, secretaris en penningmeester: statuten
voorzien in deze taakverdeling, maar is niet nodig. Beter om geen vaste voorzitter te voorzien, wel
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trekkers voor elke vergadering (duidelijke rollen en afspraken mbt elke meeting).
Afhankelijk van het thema kunnen externen uitgenodigd worden (als waarnemer), om de klankbord
functie optimaal te kunnen spelen.
Nieuwe bestuurders worden een aantal maanden de facto betrokken bij de meetings zonder dat ze
formeel lid zijn (soort proefperiode). Wanneer formeel bevestigd door de Algemene Vergadering,
engageren ze zich ertoe om minimaal een jaar mee te draaien in de RvB. Na 3 jaar volgt een gesprek
binnen de RvB over wederzijdse verwachtingen, waarna telkens een termijn van nog eens 3 jaar
11
mogelijk is. De maximum termijn bedraagt dus 6 jaar.

Leidende principes
-

-

7

Principes van lean/agile : in alles wat ze doet is de RvB gedreven door een principe van
“customer value” – liever “pull” dan “push”, liever in een interpersoonlijke relatie dan in een
relatie via tools en uitgestippelde processen, liever via afspraken berustend op vertrouwen
dan via contracten, en liever veranderingsomarmend dan strikt gepland;
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Principes van goed bestuur : (1) de RvB staat ten dienste van de doelstellingen en de missie
van EVA vzw, (2) de RvB functioneert transparant en houdt andere organen van EVA vzw
voldoende op de hoogte van haar werking en beslissingen, (3) de samenstelling van de RvB
gebeurt zorgvuldig in functie van de missie van de organisatie en van de rol die de Rvb in de
organisatie vervult, (4) de RvB erkent het belang van interne en externe stakeholders en
houdt hiermee rekening.
12

Eén van de punten waarop huidige statuten herzien moeten worden: “Indien een bestuurder gedurende een
werkjaar (startend in januari en eindigend in december) op drie vergaderingen van de raad van bestuur
afwezig is zonder voorafgaande kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur, wordt de bestuurder
geacht ontslagnemend te zijn. Dit ontslag wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende algemene
vergadering.”
8
S tatuten momenteel: directeur neemt deel als waarnemer.
9
Wet: minimum 3; Statuten: maximaal 12.
10
De wet voorziet niet in de noodzaak van een voorzitter (de statuten wel). Uit brochure: “De keuze van de
voorzitter is een interne afspraak binnen de vzw. Ze is niet verplicht en moet niet worden neergeschreven in
de statuten.”
11
Huidige statuten: termijn van 3 jaar maar herbenoembaar.
12
Obv Identikit RVB
13
Obv Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds.

NIettegenstaande onvermijdelijke discussies, mogen de vergaderingen ook leuk en gezellig zijn. Iets
vroeger samen komen en eten is in dat verband een goeie practice.
De ‘oplossing’ voor een lean/agile RvB is hiermee niet in steen gebeiteld. Het blijft een continue
zoektocht om principes van lean/agile toe te passen in de werking van de RvB. Het zal ook
creativiteit vergen en regelmatige evaluatie. Tegelijk is het belangrijk om ‘gewoon’ samen aan het
werk te gaan zoals hierboven voorgesteld en ons niet te laten paraliseren door existentiële
discussies.
Profielen van bestuurders
Om haar rol goed te kunnen spelen, moet de RvB bestaan uit een mix van specialisten en
generalisten.
-

-

Specialisten:
o Must-have: expertise voor goed beheer inzake financiën en juridische zaken, liefst
toegespitst op de werking van vzw’s/middenveld; ervaring in/met de foodindustrie en
wetenschappelijk onderzoek
o Nice-to-have: expertise inzake communicatie, management, en overheid/beleid en HR
o Delight: bestuurders met enige bekendheid, die hiermee deuren openen naar bepaalde
klanten of het bredere publiek
Generalisten:
o Trend watchers: Mensen die een goed zicht hebben op de brede tendensen inzake
plantaardige voeding in binnen- en buitenland, zowel wat betreft de commerciële als de
maatschappelijke dimensie. Mensen die de grote lijnen zien van belangrijke debatten in
een snel veranderende context.
o Visionairs: Mensen die in staat zijn om de heersende trends te duiden en mee na te
denken over de toekomstvisie voor EVA vzw.
o Strategen: Mensen die bovenstaande kunnen vertalen in een strategie. Mensen die
specifieke initiatieven van EVA vzw kunnen toetsen naar die visie en strategie.

Sommige bestuurders kunnen uiteraard diverse elementen hiervan combineren. Vanuit collectief
perspectief is het wel belangrijk om diversiteit te hebben binnen de groep (expertise, achtergrond,
gender etc), dit om groupthink tegen te gaan en de rol van kritisch klankbord te kunnen spelen.
Wat alle bestuurders wel gemeenschappelijk hebben, is:
-

Ze scharen zich achter het huidige beleidsplan
Ze staan open voor de principes van een buigzame en zelfsturend georganiseerde gemeenschap
te werken. Ze zijn bereid om de tools van kanban, scrum, confluence etc te gebruiken
Ze zijn bereid om in teamverband te werken en zien er de meerwaarde van in
Ze zijn vegetariër/veganist of nemen stappen in de richting van een verminderde dierlijke
consumptie
Ze zijn bovenal enthousiast om met de beweging mee te werken aan de missie van EVA vzw

Backlog:
-

RvB 20/11
Francis (niet te pakken)

-

-

-

Komende vergaderingen
o Organisatie van de maandelijkse vergaderingen, agendapunten etc: hoe aanpakken? wie
organiseert, bereidt voor, follow-up?
o Lijst met data + thema’s voor 2019: zeker 6 vergadermomenten + rekening houden met
onverwachte zaken
Aantrekken nieuwe bestuurders
o Verwachtingen tov nieuwe bestuurders helder op papier zetten en communiceren naar
geïnteresseerden
o Vacature schrijven / publiceren
o Gesprekken organiseren
o Kunnen/moeten we de AV van maart 2019 halen? voorstel: huidige bestuurders
engageren zich om in 2019 volgens hierboven beschreven kader en principes te werken
en op zoek te gaan naar nieuwe bestuurders, maar niet perse ‘big bang’ uitbreiding in
maart
Inbedden in bredere denkoefening rond rol AV en de ‘beweging’
Statuten moeten herbekeken worden (tegen volgend jaar)
Wat met wetenschappelijke raad?
...

grootkeukens

thema

communicatie
stijl

bedrijven

nee

nee

milieu, plantaardige
voeding, landbouw
(transitie naar andere
landbouwmodelllen / meer
plantaardig)

pragmatisch

ja

misschien in de toekomst

nee

nee

dierenrechten

zeer activistisch nee

nee

ja, lezingen

nee

nee

dierenrechten

zeer activistisch nee

Vegans en breder: iedereen
met interesse. Soms
vegetariërs maar ook mensen
die ineens de overstap maken

nee

lezingen: nu nog als
gevraagd worden, nog
geen reclame voor maken
of volledig aanbod. kleine
werking en voorlopig niet
prioritair

Vegan Friendly
campagne: sticker
om aan de deur te
hangen: vegan
opties.

nee

positief, soms
ook scherp,
expliciet
veganisme
Voeding, alternatieven voor promoten, niet
leder
"anti"

Greenpeace

productiekant, GLB
in het verleden lunchbox video's samen met EVA gemaakt, blijven promoten
World Meat Free Week,
plannen voor consument zijn nog niet concreet

milieubewuste flexitariërs,
vooral ook vrouwen met gezin
via kinderen

systeemverand
ering GLB,
agro-ecologie
en minder
niet echt, behalve soms
dierlijk
via lokale groepen

nee

nee

milieu

eerder
activistisch

ja, maar op een name and shame
manier

GAIA

inzetten op kweekvlees. Hopen dat andere organisaties dit gaan omarmen, biedt
veel potentieel om landbouwdieren te redden
milieuonderzoek met TU Delft over milieu impact kweekvlees vs dierlijk vlees.
Startups helpen, in contact brengen met Flanders' Food. Hopen om met
milieustudie milieuverenigingen te overtuigen.
Lobbywerk met Eurogroup, Good Food Institute rond benamingen.

alle dierenliefhebbers

ja

nee

contacten met
Sodexo

dierenwelzijn

eerder
activistisch

ja

Naam

BBL

werking naar consument

doelgroepen

beleidswerk

nee

overheid

landbouw
(verkleinen
veestapel...) en
voeding:
transitie naar
plantaardige
eiwitten
Europees:
burgerwetgevin
g. BBL
verzamelt ngo's
hierrond
nee

campagne plant power van enkele jaren opnieuw opstarten: outreach (brochures,
sociale media).
andere optie: preventie (thema gezondheid, voordelen van plantaardige voeding)

huidige volgers zijn vooral
veganisten. Doel: zoveel
mogelijk mensen bereiken, dus
doelgroep uitbreiden.
nee

Animal Rights

scholen

horeca

consument rechtstreeks
millennials, 16-35 jaar
vooral bottom-up werken: op straat staan en de consument rechtstreeks benaderen, degenen die al veganistisch
niet de politiek.
zijn meer activistisch maken.
promoten reductie: veganisme (geen tussenstappen, wel: er kan tijd over gaan)
Mensen activeren om zelf in
o.a. vegan buddy project: mensen met interesse koppelen aan andere vegans.
hun omgeving dingen in
Aansluiting vinden tussen campagnes van EVA en Bite Back
beweging te zetten
Bite Back

Try Vegan: samenwerking met EVA.
sensibilisering: informatie over de problemen met zuivel
inspelen op de trend van veganisme, vragen opvangen van startende vegans,
hulpbron zijn.
Vegan Summer Fest in Flanders Expo, Gent.
Vegan Awards
BE Vegan

ja, lezingen maar vooral
over dieren en landbouw

aanspreekpartner voor Vegan
Trademark (zonnebloem symbool).
Kunnen bedrijven aanvragen. Zelf ook
trekker, vragen om zichtbaar te
maken.

Rikolto

SCVW: burger betrekken bij verduurzamen voedselsysteem // willen brede
doelgroep bereiken via campagnes als ik ben meer dan mijn kassaticket, via
grootste diner, via Rikolto cafés, gaan ook actief met 5 centrumsteden inzetten op
voedselstrategieën en waar mogelijk ook hubs ondersteunen (in Leuven is dat al
gestart)

"burger" in tegenstelling tot de
consument

ja

ism niet zelf

nee

ja

duurzaamheid / landbouw

pragmatisch

ja, vooral met supermarkten vrij lange
traditie; colruytgroep nauwe
samenwerking (Europes soja); via ik
ben meer dan mijn kassaticket met
alle retailers // met cateraars hebben
ze op 2 niveaus contacten individueel
via hun grootkeukenbegeleidingen
(compass group intensief / minder
goede ervaringen met Sodexo) via
mislukte Green Deal op Vlaams
niveau: daar zijn ze er wel in
geslaagd om een aantal cateraars
(Sodexo, Aramark, Hanssen,
Compass, ISS) een intentieverklaring
te laten ondertekenen om meer in te
zetten om duurzame catering op
scholen, op eerste zicht gaan de
concrete acties die hieruit voorkomen
zich richten op niet concurentiële
onderwerpen zoals 'aanbestedingen
overheden'

Velt

vooral kookworkshops, magazine, website, recepten

ledenwerking - tuinier

geen idee.

ja

nee

nee

milieu en landbouw

pragmatisch

nee

Veggie Challenge, World PLant milk day, World wide vegan bake sale

7 persona's. vooral flexitariër

ja, vooral
Europees en
internationaal
rond klimaat

ja, verschillende
programma's afhankelijk
van de landen

nee

ja

milieu, gezondheid, dieren
en landbouw

pragmatisch

ja, een van de belangrijkste
doelgroepen voor hen

ja: publiekcampagnes en hotelscholen

bosliefhebber

ja Vlaams
hotelscholen

nee

nee

bos

pragmatisch

nee

nee

nee

agro ecologie

pragmatisch

Proveg
Bos+
VA

ja via website en ook via acties leden

breed publiek / agro ecologie

ja

nee
leden wel

Naam

werking naar consument

doelgroepen

beleidswerk

scholen

horeca

grootkeukens

communicatie
stijl

bedrijven

pragmatisch
/activistisch

via groothandelfunctie

pragmatisch

ja

thema

Oxfam

winkels & campagnes

breed publiek

ja

ja

via
groothandelfunctie

via
groothandelfunc
tie
fairtrade

WWF

bewustmakingscampagnes

breed publiek

ja

nee

nee

nee

biodiversiteit

nee wel ideeën

veggie is halal - inspelen
op wantrouwen bij moslims
mbt halal vlees en inspelen
op veggie (vegan) is meest
inclusieve dieet wat je maar
kan bedenken - link naar
milieu en link naar ethiek netwerk van organisaties
en vrijwilligers die fier zijn
op hun keuken en die
boodschap willen brengen
over veggie en vegan food positief

VOEM

ja veel publieksactiviteiten naar breed publiek (iftars, lezingen) en naar specifieke
groepen (scholen, gevangenissen)

breed publiek

SCVW - op
stedelijk niveau
wel sterke
beleidsnetwerk
(Gent,
Mechelen,
Antwerpen)
ja

veggie is halal

buiten horeca niet

