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1

INLEIDING

1.1

VOORWOORD

Wellicht is het een open deur intrappen, maar er is nog nooit zoveel informatie voorhanden geweest.
We leven meer dan ooit in een wereld in transitie, steeds meer en snellere technologische
ontwikkelingen, informatie-, kennis- en nieuwsstromen die op ons afkomen, uitgesproken en extreme
opinies met als gevolg minder dialoog, meer polarisering en een maatschappij waar de vereenzaming
groter wordt.
LINC wil met dit beleidsplan de volgende jaren blijven inzetten op woorden, cijfers, beeld en de digitale
dimensie. De ‘kracht van taal’ en het belang van ‘meervoudige geletterdheid’ wordt ingebed in onze
leer- en maatschappelijke bewegingsfunctie.
Je kan met de ‘kracht van taal’ betekenis geven, van betekenis zijn en het ook delen met anderen. LINC
mikt op het versterken van persoonlijke vaardigheden, het welbevinden en de veerkracht. Taligheid kan
ons bovendien ook doen verbeelden én verbinden, de maatschappelijk spelregels in vraag stellen en
verbeteren of veranderen.
De aanloop naar dit beleidsplan is een creatief en participatief proces geweest. Het is een leidraad voor
de volgende jaren waarin we de uitdagingen van de toekomst met veel goesting zullen aanpakken.
Met dank aan een enthousiast team, bestuursleden en inspiratievolle stakeholders.
Hoe kunnen we de kracht van taal beter uitdrukken dan met een gedicht van Ramsey Nasr:
SONNET VOOR 456 LETTERS
En hier gebeurt het allemaal: vanbinnen
liggen de zinnen doodstil ingeklapt
als chromosomen, diep onder mijn kaft.
Ze wachten op een oog om te beginnen.
U leest - en loom weet zich een vers te ontspinnen.
Het was een val, u bent erin getrapt.
Geen geld of eeuwigheid wordt u verschaft.
Hooguit een ander heeft hier bij te winnen.
Andermans letters kapen uw gedachten:
mijn minutieus verzonnen DNA
heeft uit het niets al wat bestaat onttroond.
Mijn lichaam fonkelt op geroofde krachten.
Voel hoe ik groei en blakend openga.
Wie leest, wordt door het leven zelf bewoond.
Met toestemming van de auteur/uitgeverij: Ramsey Nasr. Mi have een droom, De Bezige Bij 2013

Dit beleidsplan werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van LINC vzw
d.d. 09 december 2019
Egbert De Smet Voorzitter Raad van Bestuur
Marc Van Engeland Secretaris Raad van Bestuur
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1.2

DANKWOORD

We willen langs deze weg de volgende organisaties en hun vertegenwoordigers van harte bedanken
voor de steun en de inspirerende gesprekken bij het samenstellen van dit Beleidsplan.



SOCIUS & De Federatie.



Vermeylenfonds, M-Museum, Fairfin, Wakkere Burger, Landelijke Gilden, FARO, Davidsfonds
OKRA, CTO, AMARANT en andere (middenveld)organisaties.



VRT Geertje Slangen (Taalbeleid) en Myriam Blieck (LangzullenweLezen).



Prof. Kris Rutten (UGent fac.Pedagogie).



Jeroen Lievens (docent UCLL & Onderzoeksgroep Taal en Onderwijs KUL).



MEDIAWIJS, Iedereen Leest, CULTUURCONNECT, VOCVO.



VVBAD en talrijke Openbare Bibliotheken.



Co-vibes (Veerle Van Lieshout en Mart Vermeersch).



Integratiepact vzw (Wouter Van Bellingen).



Onze vrijwilligers.

Namens LINC vzw.
Dirk, Sanne, Kenneth, Inne, Kris, Kitty, Esther en het Bestuur & Algemene Vergadering.
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2
2.1

INTRODUCTIE TOT DIT BELEIDSPLAN
Lees het woord, lees de wereld

Het woord lezen en leren hoe je het woord schrijft, om het nadien weer te lezen, wordt voorafgegaan
door te leren hoe je de wereld kan (be)schrijven, dat wil zeggen de ervaring hebben van het veranderen
van de wereld en het aanraken van de wereld.
Paulo Freire (1921-1997) Braziliaans hoogleraar, onderwijshervormer, andragoog en grondlegger van
de 'kritische pedagogie' ((Auteur van de 'Pedagogiek van de onderdrukten' en 'Pedagogy of Hope').
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2.2

Wat nemen we mee - wat is nieuw in dit Beleidsplan?

2.2.1 Onze maatschappelijke analyse
Onze geglobaliseerde “VUCA-wereld”1 is in constante verandering en beweging en technologische
ontwikkelingen bepalen steeds meer en sneller ons dagelijks leven. Vanuit deze constatering hebben we
een contextanalyse gemaakt. Er zijn een aantal uitgesproken thema’s - op globaal en lokaal niveau - die
onze samenleving sterk beïnvloeden: ecologie, klimaat (bv. Green New Deal), migratie, sociale zekerheid
en vereenzaming, verkiezingen (bv. Brexit), politiek beleid, debat en polarisering. Alles wijst erop dat er
een aantal systemische verschuivingen bezig zijn die ons uitnodigen - als burger, middenveld of politici
- structurele oplossingen te zoeken en bewuster om te gaan met die wereld in transitie. Burgerschap,
democratie en mensenrechten staan meer dan ooit centraal in onze ‘glokale’ wereld.
2.2.2 ToC ToC ToC
LINC zet al decennia in op het omgaan met informatie, op geletterdheid en mediawijsheid. Om dit
beleidsplan vorm te geven, hanteren we een Theory of Change (ToC afgekort) waarbij
onze maatschappelijke analyse wordt verbonden met de concrete rol van onze organisatie. Het is een
interventie en veranderingslogica én een integraal/holistisch beleids- en managementinstrument om
vanuit de missie/visie voeling te blijven houden met die veranderde wereld en onze aanpak en
instrumenten die we inzetten te blijven afstemmen. Van ‘input/output’ naar ‘outcome’ en een ideale
‘impact’. Hoe ziet die eruit?
 Twee maatschappelijke thema’s (‘impact’)
Langs de ‘impact’- kant zijn er twee maatschappelijk thema’s die we voorop zetten:


De VEREENZAMING in onze samenleving (versus ‘inclusie’).
o Volgens het Nationaal Geluksonderzoek uit 2018 ervaart bijna de helft van alle Belgen
'soms tot altijd' een gevoel van eenzaamheid. (Zie Bronnen2).



De POLARISERING (versus dialoog en genuanceerde standpunten)
o Als gevolg van maatschappelijk en politieke verschuivingen (met fenomenen zoals bv.
terrorisme en radicalisering) is er een verharding van taal, discours, narratief bij
verkiezingen of op sociale media. (Zie Bronnen3).






1

VUCA Volatile (Snel veranderen); Uncertain (Onzeker); Complex; Ambiguous (Vaag/dubbelzinnig).

2

https://gelukkigebelgen.be/nationaal-geluksonderzoek/







Zie Canvas-reeks ‘Eenzaam’, een reeks portretten van eenzame mensen van alle generaties
Omwille van de snelle technologisch ontwikkelingen dreigt een significant deel van de bevolking geïsoleerd te raken met
vereenzaming tot gevolg. https://e-inclusie.be/
3

Zie VRT: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/experten/tim-verheyden/

Zie onderzoek Polarisering en radicalisering : een integrale preventieve aanpak (FOD Binnenlandse Zaken).
Zie artikel https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/04/10/als-het-over-polarisering-gaat-zijn-sociale-media-niet-dehoofdschuldige/
Zie Dossier Mediawijs Sociale media zijn géén nieuwsorganisaties
Boek ‘Polarisatie - Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken’ (Bart Brandsma)
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 Maatschappelijke noden
Vanuit die maatschappelijke analyse wil LINC een bijdrage leveren in functie van vier noden waarbij de
samenleving versterkt wordt op vlak van:
 het sociale weefsel.
 het vermogen tot kritisch inzicht in informatie.
 het belang van pluralisme of meerstemmigheid.
 de aandacht voor ‘e-inclusie’.

 De ‘kracht van taal’ en ‘meervoudige geletterdheid’ (‘outcome’).
Om tegemoet te komen aan die maatschappelijk noden wil LINC een bijdrage leveren door in te zetten
op de ‘kracht van taal’, een noodzakelijk instrument om (jezelf) te informeren, nieuws te begrijpen, te
verbeelden en jezelf te emanciperen. De kracht van taal is essentieel voor dialoog, communicatie en het
omgaan met informatiestromen.
LINC wordt met dit Beleidsplan geïnspireerd door het pedagogische concept ‘Meervoudige
Geletterdheid’ (‘Multiliteracies design social futures’ van de academische ‘New London Group’ in de
VS), met de volgende kenmerken:
 Door de snel veranderende maatschappij op vlak van globalisering (context) en (digitale)
technologie hebben alle burgers nood aan nieuwe competenties m.b.t. informatie en kennis.
 Een pedagogische benadering van kennisopbouw: ervaringsgericht, contextgebonden, kritisch
analyseren, conceptualiseren en toepassen.
 Hoe zal LINC dit concreet doen? (‘output’)

Storytelling en lezen
Storytelling staat centraal bij de concrete aanpak van LINC. We werken met verhalen, het narratief of
het discours en versterken burgers in het lezen, zelf vertellen, creëren, kritisch ontleden, delen met
elkaar en verspreiden. Intergenerationele toepassingen en reminiscentie zitten ook in onze aanpak. Zie
ook www.pluizer.be waar verhalen centraal staan. Kortom: bij LINC is de verbeelding aan de macht en
wordt er een eerste stap gezet in het maken van verbinding.
Het maatschappelijke belang van leesvaardigheden en leesplezier werd recent duidelijk door een aantal
studies mbt het onderwijs en de oproep om een integraal leesbeleid te creëren. (zie bronnen 4)


DigiTAAL & digitale mediawijsheid
Naast omgaan met fake news/desinformatie (kritisch omgaan met narratieven!) wil LINC blijven inzetten
op digitale vaardigheden en de invloed daarvan op ons gedrag, privacy, digibalans, intergenerationele
aspecten/opvoeding.
Maatschappelijk zijn er duidelijk aanwijzingen die wijzen op de noodzaak van investeren in digitale
mediawijsheid. (zie bronnen 5)

4

Bronnen: - Het belang van inzetten op begrijpend lezen bij jongeren (en in de samenleving als geheel) nav de internationale PISA & PIRLS
studies en achteruitgang van leesvaardigheden bij kinderen en jongeren in Vlaanderen.
- Zie artikel: Begrijpend lezen en PISA: kunnen we iets leren van Ierland? (Kris Van den Branden KUL).
- Zie artikel ‘Oh neen, niet nog een studie over leesbeleid’ (DS/ Iedereen Leest)
5

Bronnen: - De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en acties (Vlaamse Gemeenschap)
- Rapport SERV https://www.serv.be/serv/pagina/digitalisering
- Onderzoek Mediaraven Benieuwd naar de influencers waarvoor jongeren dit jaar gezwicht zijn?!
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De input van LINC: mensen, middelen en expertise.
Hiervoor worden de LINC-vormingen, inspiratiedagen, trajecten en projecten, campagnes, onze
websites (www.linc-vzw.be, de Pluizer-website (www.pluizer.be ) en www.aprilvissers.be ingezet.

2.3

Rollen & functies

LINC verwerkt de decretale rollen in dit beleidsplan en kiest voor de leerfunctie en maatschappelijke
bewegingsfunctie.
Zie 7. ROLLEN EN FUNCTIES

3
3.1

TOT STANDKOMING VAN HET BELEIDSPLAN
Overzicht

LINC vormt na de ‘doorstartoperatie’ defacto een nieuw team sinds september 2018. De aanloop naar
het nieuwe beleidsplan is toen ook van start gegaan. Een Interactieve Inspiratiedag met het team in
Brussel (16/10/2018) gaf de aanzet van de opstart van het Beleidsplan in november en december.
Daarbij werden de resultaten van de interne doorstartoperatie gekapitaliseerd (o.a.
focusgroep/klankbord stakeholders 18/9/2018 en bevraging klanten), in combinatie met de
voorbereiding van de visitatiecommissie en het inschakelden van een medewerker van Co-vibes (jonge
talent- en werkervaring) om het Beleidsplan-proces te begeleiden (november 2018-maart 2019). In die
periode bespraken we het planningsproces gebaseerd op het stappenplan van Socius. De RvB gaf zijn
goedkeuring en de coördinator kreeg het mandaat om samen met teamleden een planning op te stellen,
die werd opgevolgd door de RvB.

Januari 2019 – juni 2019
Het team maakte werk van de aanbevelingen en verbetersuggesties van de visitatiecommissie, en
verwerkte die. Aan de hand van de ‘bouwstenen’ (zie ‘Radar’ van Socius: creatieve sessies om
onderdelen te ontwikkelen) werd er een aanzet gedaan voor het nieuwe beleidsplan. Op 19/6/2019
organiseerden we een focusgroep om het concept ‘Meervoudige geletterdheid’ (UGent & UCLL en
middenveldorganisaties) verder vorm te geven. We legden verschillende fases vast en bestudeerden
hoe we ons verhouden tot de maatschappelijke context. Dat gebeurde o.a. door middel van
maatschappelijke contextanalyse, stakeholderanalyse en SWOART. Zo kwamen we tot de ‘Theory of
Change’-benadering. Vervolgens bestudeerden we de managementsuitdagingen en toetsten we onze
werking af bij een klankbordgroep van stakeholders en deden we een bevraging bij klanten. We maakten
een ’foto’ van LINC en brachten alle organisatiegegevens in kaart.
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September 2019 – december 2019:
Van beleidsuitdagingen naar beleidskeuzes: bouwstenen werden samengelegd, verschillende
onderdelen van het Beleidsplan werden verder uitgediept en bepaald. Er werd vorm gegeven aan de
zakelijke plannen en beleidsvoering en er werd een doelenkader opgemaakt. Aan de hand van een
samenstelling van verschillende onderdelen van teksten, redactie en het leggen van onderlinge
verbanden ontstond er een eerste draft van het Beleidsplan.
In oktober en november bespraken we die draftversie met de RvB en vervolgens legden we op
9/12/2019 een laatste versie voor aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring. Na de eindredactie
en de laatste schaafwerken waren we klaar voor het indienen van het dossier.

3.2

Werkwijze

In de aanloop naar dit beleidsplan gebruikten we verschillende methodieken en tools en hadden we
geregeld overleg met Socius en De Federatie en deden we mee met een ‘peer tot peer netwerk’ met
vzw Amarant.
Onze pedagogische visie ‘Multiliteracies’ toetsten we uitgebreid af bij prof. Kris Rutten (Pedagogie
Ugent), het Vermeylenfonds en Jeroen Lievens (docent UCLL & Onderzoeksgroep Taal en Onderwijs
KUL).
We bouwden dit document in nauwe samenwerking met het hele team van LINC en we toetsten
regelmatig af bij onze achterban en stakeholders.
Zie 1. BIJLAGE TOT STANDKOMING BELEIDSPLAN 21-25

4

MISSIE VISIE WAARDEN

LINC zet in op de verbindende en emanciperende kracht van taal om de samenleving te
versterken.
DE WERELD VANDAAG EN MORGEN |
De grenzen van onze taal zijn de grenzen van onze wereld. Taal is het medium waarmee we informatie
ontvangen. Taal, in al haar vormen, kunnen gebruiken en begrijpen is daarom van essentieel belang om
te kunnen deelnemen aan de samenleving. LINC zet zich al veertig jaar in om ervoor te zorgen dat
iedereen zich thuis kan voelen in de kennismaatschappij. Om daar impactvol aan bij te dragen, voelt
LINC de nood om een nieuwe focus te leggen en het thema op coherente wijze te benaderen. Daarom
zetten we resoluut in op ´meervoudige geletterdheid´. ´Meervoudige geletterdheid´ stelt dat taal het
brede spectrum van communicatiemedia omvat: geschreven en gesproken taal, beeld- en cijfertaal. Het
concept behelst ook een werkwijze die LINC de structuur en de coherente benadering biedt om de
complexe maatschappij te analyseren.
Behalve de behoefte aan meervoudige geletterdheid identificeert LINC in de huidige maatschappij ook
een sterke nood aan verbondenheid en direct contact tussen mensen. Om in te spelen op die nood wil
LINC haar jarenlange expertise met het vertellen van verhalen nog sterker inzetten. Doordat verhalen
mensen verbinden, gaan ze eenzaamheid tegen en stimuleren ze meerstemmigheid. Om die tweede
focus meer diepgang te geven, maakt LINC gebruik van inzichten uit de narratieve therapie die aantonen
dat verhalen over onszelf ons zelfbeeld versterken. Door mensen verhalen over zichzelf te laten vertellen
en anderen ernaar te laten luisteren, draagt LINC bij aan de emancipatie van individuen en groepen.
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Met deze twee verschuivingen van focus in haar missie en visie wil LINC actief en dynamisch inspelen op
grote uitdagingen in de actuele samenleving. Een eerste uitdaging vormt de steeds sneller evoluerende
digitalisering binnen organisaties, bedrijven en overheden. LINC wil expliciet aandacht schenken aan
kwetsbare groepen die weinig of geen digitale vaardigheden of ondersteuning hebben en daardoor de
digitale sneltrein dreigen te missen. Ten tweede is eenzaamheid een grote en vaak verborgen uitdaging
van onze maatschappij. Door individualisering en vergrijzing voelen steeds meer mensen zich eenzaam.
LINC wil via de kracht van taal mensen met elkaar verbinden. In de contextanalyse (lees meer) gaat LINC
dieper in op die maatschappelijke tendensen. LINC werkt met de Theory of Change (lees meer) en een
bijbehorende veranderingslogica om een impact uit te oefenen op die ontwikkelingen.
MISSIE |

SOCIAAL WEEFSEL VERSTERKEN
Eenzaamheid is een van de grote en vaak verborgen uitdagingen van onze tijd. LINC zet de verbindende
kracht van verhalen in om die toenemende vereenzaming te bestrijden. Het vertellen van en het
luisteren naar verhalen verbindt, maakt mensen empathisch en geeft hen het gevoel dat ze niet alleen
zijn. Door mensen hun verhaal te laten vertellen, dragen we bij aan een sterker sociaal weefsel.

KRITISCH INZICHT VERHOGEN
Om weloverwogen en goed geïnformeerd keuzes te kunnen maken, is een kritische houding
noodzakelijk. Bedrijven en overheden stellen complexe materie nogal eens vereenvoudigd voor,
waardoor het moeilijker wordt om genuanceerd te oordelen. Door het kritisch inzicht van burgers te
verhogen, wil LINC bijdragen aan een beter begrip van de digitale en geglobaliseerde wereld. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar het begrijpen van polariserende tendensen.

E-INCLUSIE NASTREVEN
E-inclusie is een grote uitdaging in een digitaliserende wereld, waarin bedrijven en overheden weinig of
geen aandacht hebben voor burgers zonder digitale vaardigheden of ondersteuningsnetwerken.
Daardoor lopen mensen het gevaar uitgesloten te raken van publieke diensten. LINC draagt bij aan
sterke lokale ondersteuningsnetwerken, die leerkansen bieden en zelfredzaamheid verhogen.

MEERSTEMMIGHEID WAARDEREN
Om gehoor te geven aan de verschillende stemmen in onze maatschappij streeft LINC naar een
vertegenwoordiging van alle stemmen in het ontwikkelen van publieke diensten en lokaal aanbod.
VISIE| SAMEN DE WERELD ONTCIJFEREN, VERWOORDEN, VERSTERKEN EN VERBINDEN

DE KRACHT VAN TAAL is alomtegenwoordig. Als belangrijkste communicatiemiddel duikt taal overal
op in diverse vormen, zowel als geschreven of gesproken woord, maar ook als cijfertaal en meer en meer
als beeldtaal in de digitale media. Taal is hét middel om te communiceren, informeren, sensibiliseren en
emanciperen. Taal vertelt altijd een verhaal. LINC draagt bij aan het begrip en de analyse van dominante
verhalen en emancipeert door verhalen van kwetsbare of niet-gehoorde groepen te vertellen.

DE PEDAGOGIE VAN MEERVOUDIGE GELETTERDHEID vormt de basis voor het analyseren en
veranderen van dominante verhalen. Meervoudige geletterdheid kent vier stappen. Ze vertrekt vanuit
een confrontatie tussen verschillende taalregisters, bijvoorbeeld door mensen persoonlijke verhalen te
laten vertellen over eenzelfde thema. In de volgende fase analyseren deelnemers de gebruikte woorden,
beelden en codes. In de derde en vierde fase creëren en implementeren ze een gedeeld en
genuanceerder verhaal over het onderwerp. Die pedagogie vertrekt vanuit een sterk co-creatieve
insteek. LINC zet meervoudige geletterdheid in om thematische geletterdheden te analyseren en
tegenover elkaar te zetten. LINC gebruikt de pedagogie om burgers ´mee te laten zijn´ met
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technologische verandering in de geglobaliseerde wereld, om het sociale weefsel te versterken en om
openbare besturen uit te dagen om participatie te bevorderen. Dat betekent dat LINC in al zijn
activiteiten een of meerdere stappen van meervoudige geletterdheid toepast.

LEVENSLANG LEREN is de nieuwe realiteit in een veranderende samenleving. LINC gelooft dat
iedereen, ongeacht leeftijd, nog kan bijleren en ertoe kan bijdragen om die leerprocessen te
vergemakkelijken.
WAARDEN |
De kernwaarden van LINC zijn rechtvaardigheid, inclusie, bewustzijn, samenwerking en
meerstemmigheid. LINC verbeeldt een inclusieve toekomst, waarin ruimte is voor de verschillende
meningen en stemmen in de samenleving. LINC ziet daarbij samenwerking, tussen burgers, tussen
organisaties en tussen sectoren als een belangrijk middel om die inclusieve toekomst waar te maken.
LINC hecht veel waarde - binnen en buiten haar team van medewerkers en vrijwilligers - aan creativiteit,
persoonlijke ontwikkeling, vertrouwen, autonomie en authenticiteit. Die waarden weerspiegelen een
van de eerste en belangrijkste kernwaarden van de organisatie: pluralisme. Doorheen zijn lange
geschiedenis is LINC er steeds naar blijven streven om alle stemmen en actoren de kracht, de woorden
en de taal te geven om zich hoorbaar (en zichtbaar) te maken in de maatschappij.

5
5.1

MEERVOUDIGE GELETTERDHEID
Inleiding

Beschrijving van een aantal pedagogische concepten die centraal staan in de visie en de aanpak van
LINC.
5.1.1 Geletterdheid ‘tout court’.
LINC onderschrijft sinds jaren het Strategisch plan Geletterdheid 2017-2024 van de Vlaamse
Gemeenschap. Daarbij staan vaardigheden mbt taal, cijfers, beeld en het digitale centraal, met aandacht
voor kansengroepen of burgers die nood hebben aan bijscholing.
Het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2024 focust op vijf strategische doelstellingen om de
geletterdheid te verhogen bij jongeren, binnen de familieomgeving, bij werkzoekenden en werkenden,
bij mensen in armoede en om de digitale geletterdheid te verhogen.
In het verlengde daarvan neemt LINC de co-regie op zich van de ‘Week van de Geletterdheid’ of
http://ikbenmee.be/ ism VOCVO, de Centra voor Basiseducatie, Mediawijs en het Departement
Onderwijs. Daarbij komen systematisch deelaspecten van geletterdheid aan bod en worden jaarlijks
gerichte campagne gevoerd naar bepaalde doelgroepen toe conform het Strategisch Plan. Recent werd
de know-how van de Digitale Week, waar LINC de oprichter van was, geïntegreerd in deze campagne.
Voor onze pedagogische visie zijn we echter op zoek gegaan naar een concept dat nog dichter bij LINC
staat, namelijk Meervoudige geletterdheid. LINC inspireert zich daarvoor op het model van
´Multiliteracies´, uitgewerkt door academische ‘The New London Group’ in de VS. LINC verwerkt dit
concept in zijn visie, werking en aanbod.
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5.2

“Meervoudige geletterdheid”

Meervoudige geletterdheid is een pedagogie en een manier om geletterdheid te benaderen. Het
concept is afkomstig van the New London Group, een multidisciplinair samenwerkingsverband tussen
tien onderzoekers. Zij werkte vanaf 1994 de benadering verder uit tot de dag van vandaag. Vandaag de
dag zijn er drie pijlers te onderscheiden.
Basis van het concept: 3 pijlers
1. Door de snel veranderende maatschappij op vlak van globalisering (context) en (digitale)
technologie hebben we nood aan nieuwe competenties met betrekking tot informatie en kennis.
“Meervoudige geletterdheid” vertrekt vanuit een brede maatschappelijke insteek en wil alle burgers in
onze samenleving versterken en ondersteunen. Het gaat meer bepaald over het vermogen om verhalen
en informatie kritisch te analyseren, kennis op te bouwen, de verbeelding aan bod te laten komen en
zelf verhalen te creëren. Op die manier groeit de participatie en de sociale cohesie in onze samenleving.
Een snel veranderende maatschappij vraagt dus nieuwe vaardigheden voor alle burgers om mee te
kunnen draaien in de samenleving en de informatiestroom te kunnen begrijpen. Dat betekent dat er
nood is aan nieuwe en gevarieerde manieren van leren: een contextgebonden aanpak, meerdere
invalshoeken, verschillende technologieën en kritisch denken zijn daarvoor een must. Bovendien
moeten mensen verschillende betekenissen kunnen analyseren op vlak van tekst, beeld, ruimte, object,
belichaming, geluid, discours. Geletterdheid heeft ook te maken met de controle over een bepaald
soort discours, een vaardigheid die toelaat succesvol te participeren.
2. ‘Meervoudige geletterdheid’ is ook een pedagogische benadering met 4 onderdelen met elk een
eigen perspectief op hoe kennis geconstrueerd wordt.
 Ervaringsgericht & contextgebonden (“Situated practice”):
Menselijke kennis is steeds gesitueerd en contextueel bepaald. Vanuit dat pedagogische perspectief
probeert men het leren op school te verweven met de ervaringen van leerlingen buiten de school. Hier
staat dus het idee van kennis uit "ervaring" centraal. (of praktijk van een bepaalde locatie).
 Analyseren & een kritisch kader hanteren (“Critical framing”):
Leren bevat ook een kritische component, met name het analyseren van de functie van een bepaald
fenomeen in onze maatschappij of het evalueren van macht
 Conceptualiseren (“Overt instruction”):
Kennis uit de verschillende (academische) disciplines is vaak gebaseerd op een fijn onderscheid tussen
concepten. De leerling moet dus leren wat experts in een bepaald veld bedoelen met bepaalde
theorieën. Dat kan aan de hand van leerboeken of onder leiding van de leerkracht, maar evengoed
moeten leerlingen actief conceptualiseren wat ze uit ervaringen halen.
 Toepassen & transformeren (“Transformed practice”):
Kennis moet ook toegepast worden. Dat kan ofwel binnen hetzelfde medium (bv. het schrijven van een
academische tekst), maar ook via een creatieve toepassing.
Afhankelijk van de situatie waarin men zich bevindt, maakt men gebruik van een ‘gereedschapskist’ om
nieuwe kennis te verkrijgen. De basisvaardigheden lezen en schrijven voldoen vandaag niet langer om
als geletterd beschouwd te worden; men kan immers geletterd zijn in het ene domein en ongeletterd in
het andere.
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3. Meervoudige geletterdheid en thematische invalshoeken.
Meervoudige geletterdheid betekent ook dat verschillende thematische en maatschappelijke
invalshoeken aan bod kunnen komen, zoals maatschappelijke (politieke), financiële, gezondheids- ,
voedsel-, culturele, ruimtelijke en erfgoed- geletterdheid. Geletterdheid refereert dan aan de
vaardigheden en de specifieke woordenschat die een burger nodig heeft om een bepaalde onderwerp
te kunnen ´lezen´ en het ‘eigenaarschap’ of de betrokkenheid te kunnen verhogen.
Hoe kan ik actief deelnemen aan de democratie? Wat is jouw lokaal bestuur van plan met je wijk? Hoe
bekijk je erfgoed, wat maakt het ene huis de moeite waard en het andere niet? Waar belegt je bank
jouw spaarcenten? Hoe bepaal je wat je moet doen als je je ziek voelt? Wanneer bel je de dokter,
wanneer ga je naar spoed? Hoe vind ik mijn weg in het kluwen van een stad?

5.3

Toepassingen door LINC

LINC werkt de meervoudige geletterdheid uit als visie op een brede en maatschappelijke geletterdheid.
Als pedagogisch concept staat meervoudige geletterdheid centraal in de visie, de werking, de aanpak en
het aanbod van LINC. Als netwerkorganisatie gaat LINC het concept vertalen naar volwassenwerk in
samenwerking met andere middenveldorganisaties. Samen met hen worden ervaringen gedeeld, wordt
er gereflecteerd, versterken ze elkaar, verbreden/verbeteren ze het concept in de praktijk en verdiepen
ze zich zodat de maatschappelijke impact groter wordt (zie focusgroep juni 2019).
LINC begon vanaf 2019 meervoudige geletterdheid concreet uit te werken als methodiek voor het
sociaal-cultureel volwassenwerk en past het principe ook toe in zijn vormingen. Een voorbeeld daarvan
is de vorming over desinformatie en misleiding:
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LINC analyseert de taal van ´Fake News´ samen met de deelnemers. Dat doet LINC door de stappen van
meervoudige geletterdheid te doorlopen. Eerst ´ervaren´ deelnemers misleidende taal. Ze creëren die
zelf, ze vertellen over eigen ervaringen en halen voorbeelden aan van wat zij misleidend vinden. Daarna
gaan groepen deelnemers de misleidende taal confronteren met hun eigen taalregisters, door artikels
en factchecks te lezen en met elkaar te praten over hoe schadelijk een artikel is en op welke manier het
misleidend is. Zo analyseren deelnemers de taal van mis- en desinformatie. Vervolgens gaan deelnemers
aan de slag met het invullen en conceptualiseren van de definitie van een genuanceerder
begrippenkader. Op die manier kunnen ze dat begrippenkader binnen de vorming en later erbuiten
toepassen om te spreken over misleidende informatie.

5.4

Korte samenvatting van andere educatieve of pedagogische begrippen
















Vaardigheden: activiteiten of handelingen, die een persoon kan uitvoeren en kan inoefenen.
Sleutelcompetenties: brede verzamelingen van vaardigheden en kennis. Bijvoorbeeld:
kritische inzicht. Bestaat uit meerdere vaardigheden en vereist kennis om in verschillende
contexten te kunnen toepassen.
Levenslang Leren: in een snel veranderende wereld is het van belang dat iedereen steeds mee
is en zich kan ontplooien ok in zijn of haar vrije tijd. Dat betekent dat burgers steeds een
openheid tot leren moeten hebben. Levenslang Leren verwijst enerzijds naar de attitude ten
opzichte van leren, anderzijds verwijst het naar de handeling van het leren, dat zich niet enkel
in klaslokalen afspeelt, maar in uitlopende contexten kan plaatsvinden.
Intercultureel leren: gaat over het leren over gemeenschappen heen en verwijst meestal naar
verschillende gemeenschappen of individuen van verschillende etnische achtergronden.
Intervisie: is de uitwisseling van ervaringen tussen ´peers´, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers. Het
gaat hier over een methode om van elkaars ervaringen te leren en te reflecteren over de eigen
ervaringen.
Trajecten: verwijzen steeds naar langere leerprocessen. Dit begrip verwijst doorgaans naar
opleidingstrajecten voor vrijwilligers, maar kan ook verwijzen naar langere leerprocessen bij
het brede publiek, zoals een digital storytelling-proces of een workshopreeks.
Storytelling: verwijst bij LINC niet naar de marketing- en communicatie-definitie van het
begrip. Het verwijst naar een methodiek om individuen een eigen verhaal te laten vertellen en
(digitaal) te laten vormgeven. Deelnemers nemen de regie over hun eigen verhaal terug,
gebaseerd op principes van narratieve psychologie en daarnaast trainen ze digitale
vaardigheden.
Bibs 3.0: plaatsen waar je na je thuis (eerste plaats) en je werk/school (tweede plaats) zonder
verplichtingen kunt zijn en waar innovatie bottom-up vorm krijgt via ontmoeting en co-creatie
(Oldenburg, ´Great Good Place´). Het zijn plaatsen waar je kunt ontdekken, ervaren, creëren
en participeren (Jochumsen, ´The Four Spaces´).
Community librarian: een methodiek van David Lankes, waarbij bibliothecarissen een nieuwe
connectie met de verschillende gemeenschappen in hun gemeente zoeken. Door de mensen
als bron van kennis te nemen en niet de boeken, kan de bibliotheek, opnieuw zijn relevantie
aantonen in de eenentwintigste eeuw.

Zie 2.1 BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE EN CONCEPTEN
Zie: 2.2 BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE Meervoudige geletterdheid JEROEN LIEVENS UCLL
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6

6.1

ANALYSES

GROTE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT

LINC vzw beweegt zich, zoals iedere organisatie, in een complexe wereld. Het is een onmogelijke opgave
om de wereld in al zijn complexiteit te beschrijven. Deze contextanalyse bespreekt daarom de
tendensen op macro-, meso- en microniveau, die van invloed zijn op LINC vzw. Op het macroniveau
stippen we ontwikkelingen aan via het DESTEP-model6.
Vereenzaming
De mensen in de westerse wereld en ook in Vlaanderen worden ouder. We zien een vergrijzing en
verzilvering (toename in 80+) (Statistiek Vlaanderen, 2018). Ouderen vormen kansengroepen die vaak
vergeten worden. Ze moeten mee zijn met de digitale wereld of ze vallen gedwongen terug op hun
(afnemend) sociaal netwerk. In het verlengde daarvan is individualisering en de kans op vereenzaming
een bijkomende uitdaging (Nationaal Geluksonderzoek, 2018).
Polarisering
Een tweede ontwikkeling is de toenemende diversiteit in de maatschappij ten gevolge van de
globalisering. Daardoor ontstaat de uitdaging van geslaagd communiceren en inclusief samenleven over
taal- en cultuurgrenzen heen. In het verlengde daarvan constateert LINC op politiek vlak een
polarisering, die gekenmerkt wordt door een beweging naar rechts en door nationalistische
overtuigingen (of in het geval van Vlaanderen, Vlaams nationalisme). De uitdaging is niet enkel ´hoe´ te
communiceren en samen te leven, maar ook om motivatie te creëren om diversiteit te omarmen.
Digitalisering en duurzame ontwikkeling
Een derde ontwikkeling is de snelle digitalisering, die zorgt dat meer en meer diensten (enkel) online
beschikbaar zijn, wat leidt tot sociale uitsluiting van kansengroepen, zoals mensen in armoede en
ouderen. De digitalisering creëert frictie op vele vlakken en levert stress op, door de druk van sociale
media en de nood om altijd bereikbaar te zijn. Er is een groeiend wantrouwen in de wetenschap en de
journalistiek, veroorzaakt door desinformatie en de filterbubbel. De privacy komt in het gedrang doordat
technologiereuzen als Google en Facebook over gigantisch veel gegevens beschikken en daar actief
gebruik van maken om onze ervaring te ´personaliseren´.
Een laatste ontwikkeling is de klimaatopwarming en de daaraan gekoppelde SDG-doelstellingen
(duurzame ontwikkelingsdoelstellingen)7. Iedere organisatie moet leren duurzame keuzes te maken.
Geletterdheid
Samenvattend wordt de wereld meer divers en groeien de vormen en manieren van communicatie. Wij
zien in bovenstaande ontwikkelingen steeds het begrip geletterdheid terugkomen. UNESCO organiseert
ieder jaar een dag van de geletterdheid en schreef in 1994 al een manifest dat het belang van
geletterdheid benadrukte. Het European Literacy Policy Network (ELINET8) lanceerde in 2016 een
verklaring van de rechten op geletterdheid en een groot onderzoeksrapport dat aantoonde dat 1 op de
5 Europeanen geletterdheidsdrempels ervaart. The European Association of Adult Education9 lanceerde
dit jaar nog een manifest dat ook oproept tot grotere weerbaarheid van alle volwassenen in de 21 eeuw.
In Vlaanderen is er niet alleen vanuit de bib-sector (#bibvooriedereen) aandacht voor geletterdheid, ook
in de nieuwe eindtermen van het onderwijs krijgt geletterdheid een plaats. Zoals LINC ook in de
e

6

https://nl.wikipedia.org/wiki/STEP-analyse

7

https://sdgs.be/nl

8

http://www.eli-net.eu/

9

https://eaea.org/
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campagne ´Week van de Geletterdheid´ en in het Vlaamse ´Strategisch plan geletterdheid´ benadrukt,
is dat begrip veel ruimer dan lees- en schrijfvaardigheid. Het omvat het begrijpen van verschillende
media en communicatievormen, zowel cijfers, beelden, taal als internet. LINC ziet het als zijn opdracht
om mensen te helpen de diversiteit aan media en communicatie beter te begrijpen en te gebruiken.
LINC is een sociaal-culturele volwassenenwerking. Dat betekent dat de organisatie subsidies van het
departement Cultuur van de Vlaamse overheid ontvangt. De aangekondigde besparingen in 2020 en het
terugdringen van de projectsubsidies, die LINC steeds gebruikte voor innovatieve projecten, baart de
organisatie zorgen.
Lezen en mediawijsheid
LINC begeeft zich in twee landschappen; enerzijds tussen de verschillende leesbevorderingsorganisaties,
zoals Iedereen Leest en anderzijds tussen mediawijze organisaties, zoals Mediawijs en Mediaraven. LINC
onderscheidt zich in die landschappen door de focus op meervoudige geletterdheid en
volwasseneneducatie. Partners zijn daarbij vaak middenveldorganisaties en bibliotheken.
Bibliotheken: een zoektocht naar relevantie
In de bib-sector heerst de vraag: hoe kunnen bibs relevant blijven in digitale tijden? Bibliotheken moeten
hun relevantie aantonen, maar werklast en bezuinigingen beperken hen daarin. De bibs die wel kunnen
en willen veranderen, zetten volop in op gemeenschapsvorming, participatie, beleving en de bib als
derde plek. (zie bevraging in bijlage contextanalyse)
Middenveldorganisaties: Eenzaamheid en E-inclusie
Middenveldorganisaties en verenigingen met een veelal ouder publiek zien de vragen over digitale
vaardigheden groeien bij hun leden. Veel mensen voelen de druk om constant mee te zijn en nieuwe
technologie onder de knie te krijgen. In dit proces ontwikkelen mensen een negatieve attitude
tegenover het digitale (Idealic, 2019). Daarnaast maken verenigingen zich zorgen over individualisering
en eenzaamheid. Ze zien in cultuurparticipatie een methode om die eenzaamheid tegen te gaan.
Voorbeelden van cultuurparticipatie kunnen in die context zijn: samenlezen-initiatieven, voorlezen aan
ouderen, digital storytelling en verhalen vertellen. (zie bevraging in bijlage contextanalyse)
Zie: 3.1 BIJLAGE CONTEXTANALYSE

6.2

STAKEHOLDERSANALYSE
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6.3

Inleiding

In het kader van de stakeholderanalyse maakte LINC een grondige oefening van het in kaart brengen
van de stakeholders. Bij interne stakeholders gebeurde dat aan de hand van een SWOART-oefening.
Bij externe stakeholders nam LINC een bevraging af via mail of op locatie en bracht het een
afvaardiging van stakeholders fysiek samen.
De interne stakeholders zijn duidelijk: medewerkers, bestuursleden en vrijwilligers. De uitdaging is
voornamelijk om deze optimaal te verbinden met elkaar en met de organisatie, door hen te betrekken
op alle niveaus. Met een vernieuwing van de bestuursorganen, een geactualiseerd personeelsbeleid en
een nieuw vrijwilligersbeleid, zijn hier de eerste belangrijke stappen gezet. We rollen dit verder uit in
de nieuwe beleidsperiode.
De externe stakeholders zijn gedifferentieerd en werden als voorbereiding op dit beleidsplan
geclusterd:
 LINC werkt in eerste instantie naar burgers toe en wil hen in beweging krijgen, tot (levenslang)
leren uitdagen, op hun noden inspelen en sensibiliseren. Burgers kunnen doorgaans kosteloos
of tegen democratische prijzen (via openbare bibliotheken) deelnemen aan onze activiteiten en
projecten.
Dat wordt mogelijk gemaakt door drie soorten stakeholders: subsidiegevers, partners en klanten, die
van vitaal belang zijn om burgers te bereiken.
 De subsidiegevers voorzien LINC van financiële steun. Die groep bestaat uit overheden, zowel
nationaal, bovenlokaal als lokaal en fondsen. LINC is steeds proactief in het aanspreken van deze
fondsen en reageren op projectoproepen.
 Met onze partners hebben we structurele samenwerkingsverbanden. We plegen overleg via
netwerken. Zij bieden toeleiding naar specifieke doelgroepen en samen bouwen we nieuwe
expertise op. (zie hieronder voor meer uitleg)
 De laatste groep zijn klanten, zij fungeren als tussenpersoon tussen onze werking en de burger.
Zij zorgen voor een locatie, promotie en toeleiding naar de vormingen.
Er zijn nog twee andere externe stakeholders.
 Prospects ofwel organisaties, die mogelijk met LINC kunnen samenwerken, bijvoorbeeld als
klant of als partner. Wij gaan actief naar die organisaties op zoek.
 Leveranciers, bijvoorbeeld uitgeverijen die boeken leveren voor onze recensiewebsite Pluizer of
bedrijven die materialen zoals het C@FE of de Quizzuiltjes ontwerpen en/of uitvoeren.

6.4

Hoe pakken we het verder aan?

LINC breidt zijn netwerk actief uit en gaat op zoek naar nieuwe, verrassende partners. Daarbij definiëren
we steeds onze relaties en versterken we zo onze partnerschappen. Bestaande relaties worden
uitgediept en in een samenwerkingsovereenkomst gegoten. We zetten sterk in op het verkennen van
nieuwe mogelijkheden, en naar gelang projecten zich aandienen zijn we flexibel in onze relaties met die
stakeholders.
LINC onderscheidt drie soorten partners: occasionele, vaste en structurele partners.
 Met structurele partners heeft LINC langlopende projecten en verplichtingen, zoals het Vlaams
Kenniscentrum Mediawijsheid, waarmee LINC jaarlijks een opleidingstraject voorziet, die
Medianest onderhoudt en waarvoor zij campagnes opzetten.
 Met vaste partners werkt LINC regelmatig samen, zoals Iedereen Leest, VOCVO en VVBAD
waarmee LINC studiedagen organiseert.
 Occasionele partners zijn organisaties waarmee LINC bij gelegenheid samenwerkt, zoals Digidak,
voor projecten rond E-inclusie in de Noorderkempen.
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6.5

Aandachtspunten en beleidsuitdagingen

In de volgende beleidsperiode identificeert LINC een aantal aandachtspunten en beleidsuitdagingen.
Samenwerking is de hoeksteen van alle projecten. Partners zijn een essentieel onderdeel om onze
doelstellingen te behalen. Daarom gaat LINC bestaande samenwerkingen formaliseren en voor nieuwe
projecten en samenwerkingsovereenkomsten gaat LINC op zoek naar partners. Dat vloeit voort uit een
lange traditie van samenwerkingsprojecten, zoals Medianest. In dat kader zet LINC ook in op het
onderhouden van zijn netwerk en doorverwijsfunctie.
LINC gaat meer aandacht besteden aan het identificeren van nieuwe klanten en partners door zijn blik
te verruimen naar andere sectoren en op zoek te gaan naar verrassende samenwerkingen. We denken
dan vooral aan organisaties die toeleiding van een diverser publiek faciliteren, zoals andere socioculturele organisaties, middenveldspelers en bedrijven.
Strategische doelstellingen:
Dit kadert binnen de ruimere doelstellingen van LINC in de volgende beleidsperiode. Voor het
tegengaan van eenzaamheid, zal LINC focussen op samenwerkingen met Woonzorgcentra (WZC),
armoedeorganisaties en socio-culturele organisaties. Voor het versterken van
ondersteuningsnetwerken gaat LINC zijn banden met grote vrijwilligersorganisaties aanhalen en
mogelijkheden voor verrassende locaties voor ondersteuningsnetwerken onderzoeken. Om
geletterdheid op de maatschappelijke agenda te zetten, gaat LINC zich in eerste instantie richten op
het verbinden van en samenwerken met (e-)inclusie-initiatieven. Voor het versterken en uitbreiden
van onze achterban gaat LINC via vrijwilligersplatformen op zoek naar meer eigen vrijwilligers en gaat
LINC via middenveldorganisaties externe vrijwilligers versterken.
Zie 3.2 BIJLAGE STAKEHOLDERSANALYSE

7
7.1

ROLLEN & FUNCTIES
ROLLEN

VERBINDENDE ROL
LINC - vzw zet met de ‘kracht van taal’ expliciet in op de verbindende rol. In de huidige maatschappelijke
context treedt steeds meer vereenzaming en individualisering op. Daardoor worden wij als sociaalculturele organisatie uitgedaagd om die tendensen tegen te gaan. Uit ervaring leert LINC dat verhalen
altijd gesprekken teweegbrengen. Verhalen verbinden individuen, ook met heel verschillende
achtergronden. LINC wil verhalen structureel inzetten om verschillende groepen met elkaar in gesprek
te laten gaan, zoals ouderen en jongeren uit dezelfde wijk (SD1). Verhalen vertellen en ernaar luisteren
creëert een band tussen mensen, die in het geval van een structurele toepassing, een bijdrage levert
aan het versterken van het sociale weefsel van een wijk (M. Maes, 2016 en M. Burke, O. Fialho, S.
Zyngier, 2016).
Daarnaast willen we ook een bijdrage leveren aan de verbinding van mensen. Dat willen we doen vanuit
een meervoudige geletterdheid (SD1) op verschillende niveaus en rond uiteenlopende actuele
maatschappelijke thema’s. In de eerste fase gaat het om het luisteren naar en het vertellen van ieders
ervaringen over een bepaald thema. Een voorbeeld is de digitale balans, waarbij mensen zich storen aan
het smartphonegebruik van iemand anders. Door elkaars ervaringen te beluisteren, krijgen we meer
empathie voor de situatie van de ander. Dat doen we onder meer vanuit ondersteuningsnetwerken rond
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e-inclusie en door vrijwilligers opleidingen aan te bieden over thema’s als digitale balans, stimulering
van leesplezier, het belang van een krachtige thuistaal, mediawijze opvoeding, het voorlezen voor en
door mensen uit verschillende doelgroepen en het vlot gebruik van digitale tools.
KRITISCHE ROL
Het lijkt allemaal vanzelfsprekend: zo goed als iedereen leest zijn kinderen toch voor? Iedereen kan toch
iets opzoeken op het internet? En toch, onze snel veranderende maatschappij zorgt voor steeds nieuwe
uitdagingen. Polarisering, framing, diversiteit, technologische ontwikkeling… stellen voortdurend
nieuwe eisen aan onze communicatie. Er is nood aan nieuwe tools, een nieuwe woordenschat en het
vermogen om kritisch om te gaan met wat als nieuws wordt gepresenteerd.
We kiezen hierbij voor een combinatie van leren en politisering. Enerzijds versterkt LINC het kritisch
inzicht van burgers in complexe thema’s en reikt het hen vaardigheden aan (SD3). Anderzijds politiseert
LINC door geletterdheidsuitdagingen op de maatschappelijke agenda te zetten door middel van
campagnes, te zetelen in expertengroepen, en advies te geven aan overheden en publieke diensten
(SD4).
Taal is overal en de gedigitaliseerde maatschappij overspoelt velen. LINC draagt bij aan het
ondersteunen van digitaal kwetsbaren, door C@FE´s op te richten. Dat zijn plaatsen waar mensen fysiek
terecht kunnen met hun toestel om vragen te stellen, bijvoorbeeld: hoe installeer ik Whatsapp? Moet
ik een anti-virus op mijn smartphone hebben? Welke cookies zijn gevaarlijk en welke niet? Anderzijds
politiseert LINC, door in te grijpen in het ontwerpproces van nieuwe websites en apps. Dat doet LINC
door een gebruikerspanel van digitaal kwetsbaren te organiseren en nieuwe (of bestaande) websites en
apps te testen. Doordat gebruikerspanels meestal online gerekruteerd worden, zijn digitaal kwetsbaren
daarin structureel ondervertegenwoordigd.
Om goed te kunnen functioneren in de complexe maatschappij van vandaag is ‘meervoudige
geletterdheid’ cruciaal (SD2). Net daarop wil LINC inzetten. We leren mensen kritisch te kijken naar
verhalen en communicatiestrategieën en taalregisters te analyseren. Een voorbeeld daarvan is onze
jeugdliteratuurrecensiewebsite Pluizer, waar in iedere nieuwe recensie expliciete aandacht wordt
besteed aan diversiteit en maatschappelijke relevantie. Met een bereik van 300.000 unieke bezoekers
kunnen de recensies invloed uitoefenen op de manier waarop het brede publiek een kinderboek bekijkt
en het zich de vraag doen stellen: is dit het beeld van de samenleving dat ik mijn kind wil tonen?
In het verlengde daarvan, zet LINC in op depolarisering door middel van vorming en campagnes, waarin
LINC samen met burgers de taal van misinformatie en desinformatie analyseert en een genuanceerder
begrippenkader creëert over ´Fake News´. In de nieuwe beleidsperiode zoekt LINC naar samenwerking
met factcheckers, journalisten en overheden om burgers om te vormen tot depolariseringambassadeurs.
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LABORATORIUM ROL
Om maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende digitalisering, polarisering en vereenzaming aan
te pakken, wil LINC samenwerken met verschillende partners om nieuwe sociaal-culturele praktijken te
verbeelden. Daardoor vervult LINC een laboratoriumrol, waarbij ze zich een inclusieve
toekomstmaatschappij verbeeldt. Vanuit die rol wil LINC drie specifieke maatschappelijke spelregels
veranderen.
Wij verbeelden een toekomst waarin digitale diensten laagdrempelig zijn. Digitalisering dringt door in
ieders leven. Daarbij worden digitaal kwetsbare groepen vaak vergeten door bedrijven en softwareontwikkelaars, maar ook door overheden. LINC wil expliciet de digitaal kwetsbare groepen een stem
geven. Bijvoorbeeld door digitaal kwetsbaren in gebruikerspanels te organiseren en door overheden te
adviseren.
LINC verbeeldt een toekomst waarin het sociaal weefsel lokaal versterkt wordt. Daarvoor gebruikt LINC
verhalen als strategie om verbinding tot stand te brengen, gebruikers elkaar te laten ontmoeten en
samen op zoek te gaan naar een gezamenlijke taal. Hiervoor steunt LINC op de meervoudige
geletterdheid, een model gebaseerd op het confronteren, analyseren en samen creëren van taal.
Ten derde verbeeldt LINC een toekomst waarin bibliotheken ´derde plekken´ zijn. Dat zijn plaatsen waar
mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en inspireren en waar ze kunnen leren en creëren. Dat
principe is een strategie om de commercialisering van openbare plaatsen te bestrijden, lokale
gemeenschappen elkaar te laten ontmoeten, en neutrale kennisvoorziening te bestendigen. Op die
manier gaat LINC bijdragen tot een nieuwe maatschappelijke functie van de bibliotheek. In de hoofden
van velen is de bibliotheek enkel een uitleendienst van een collectie boeken, cd´s en dvd´s, en dat terwijl
de bib enorme mogelijkheden heeft om een meer dynamische en relevante rol in de gemeenschap op
te nemen. Om die rol te kunnen vervullen, moeten ze op de eerste plaats toegankelijke publieke ruimtes
zijn, die een uitgebreid scala aan mensen kunnen aanspreken. Dat dat doen bibliotheken voorlopig nog
onvoldoende. LINC wil ook kleinere bibliotheken mee helpen transformeren tot een bruisende ‘derde
plek’, die gemeenschappen verbindt en waar mensen, bv. vrijwilligers, elkaar ontmoeten, inspireren en
samen kennis creëren en uitwisselen. LINC wil daartoe bijdragen door hen te begeleiden in denk- en
veranderingsprocessen.

7.2

FUNCTIES

LINC combineert de leerfunctie met de maatschappelijke bewegingsfunctie omdat LINC naast
emanciperen en sensibiliseren in de privésfeer ook andere geletterdheid-uitdagingen op de
maatschappelijke agenda wil zetten. Enerzijds organiseert en faciliteert het ondersteuningsnetwerken
(SD3). Anderzijds voert het campagnes gericht op beleidsbeïnvloeding, zoals de week van de
geletterdheid en plan geletterdheid, waarin LINC laagdrempeligheid bij lokale overheden stimuleert
(SD4).
LEERFUNCTIE
Leren betekent voor LINC levenslang leren. Leren kan op veel manieren en op veel plaatsen gebeuren:
via een online quiz, aan een toog van het C@FE, in de sofa van een voorleessalon, in een babbelsessie,
tijdens een co-creatieve workshop of tijdens een vorming. LINC gelooft dat iedereen wil en kan leren,
maar daar door praktische drempels niet (altijd) toe komt. Daarom zoekt LINC voortdurend naar
manieren om haar activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat doet LINC door samen te werken
met eerstelijnsorganisaties en outreachend te werk te gaan. Zo gaan LINC-vrijwilligers bijvoorbeeld
voorlezen in woonzorgcentra en in publieke ruimtes of kan iedereen in het C@FE bij een kopje koffie
allerlei digitale vragen stellen.
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Levenslang leren houdt in dat leren nooit ophoudt. Daarom zet LINC ook in op duurzame ondersteuning
door externe en interne vrijwilligers op te leiden en te begeleiden, onder meer via de recensiewebsite
Pluizer en voorleespakketten. LINC wil ook duurzaam werken door middel van eigen
ondersteuningsnetwerken, zoals het C@FE en de voorleessalons.
Levenslang leren is vanzelfsprekend ook een opdracht voor de eigen organisatie. Daarom zetten we met
de pedagogie van meervoudige geletterdheid in op een vorm van co-creatie, waarbij er in groep aan
taal- en dus kenniscreatie wordt gedaan. De methodiek zorgt voor actieve deelnemers, die samen met
elkaar en LINC leren. Deze kenniscreatie wil LINC installeren in openbare bibliotheken, die zich als ´derde
plek´ beginnen te profileren. De ‘derde plek’ is een plaats om te inspireren, leren, ontmoeten en
innoveren. Het participatieve proces moet de ‘derde plek’ verankeren: deelnemers leren door middel
van interactie met elkaar en met de leeromgeving (hier: de bib). Ze leren hoe ze hun engagement kunnen
opnemen en hoe persoonlijke uitdagingen ook leven bij anderen; hoe ze die uitdagingen uit de private
sfeer kunnen halen en hoe ze zich errond kunnen engageren.
MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE
Naast de belangrijke functie om individuen vaardigheden aan te leren en te ondersteunen, is de
maatschappelijke bewegingsfunctie cruciaal om het belang van geletterdheid en de kracht van taal op
de maatschappelijke agenda te krijgen. Centraal daarbij staan zowel laagdrempelig communiceren als
het laagdrempelig ontwerpen van digitale platformen. LINC kaart die thema´s aan in campagnes in
samenwerking met Plan Geletterdheid, Basiseducatie en Mediawijsheid. Daarnaast ontwikkelt LINC in
de nieuwe beleidsperiode een testpanel, om de stemmen van kwetsbare digitale groepen te laten horen
bij softwareontwikkelaars.
De kracht van taal is overal rondom ons. Daarom focust LINC niet alleen op het ruime thema
geletterdheid maar ook op deelthema´s zoals desinformatie, privacy, leesplezier en boomerangverhalen. Via vorming en via campagnes naar het brede publiek toe streeft LINC ernaar om burgers
ambassadeurs van die deelthema´s te maken. Zo stimuleert LINC burgers om factchecks onder des- en
misinformatie te plaatsen. (SD2) Door middel van samenwerking met lokale partners zorgt LINC voor
een groot bereik bij het brede publiek. Ook zet LINC zich in om de maatschappelijke relevantie van
bibliotheken sterker in de verf te zetten. Bibliotheken zijn de voorbije veertig jaar altijd een belangrijke
lokale partner van LINC geweest. LINC ziet het (onbenutte) potentieel van de bibliotheken als relevante
plaatsen voor kenniscreatie, inspiratie, educatie, ontmoeting en innovatie. Bibliotheken zijn in wezen
democratisch: gratis toegankelijke plaatsen waar mensen kunnen samenkomen, elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen creëren en participeren. LINC stimuleert die functie door co-creatieve projecten
met bibliotheken op te zetten en vrijwilligers te ondersteunen en uit te dagen om meer vindplaatsgericht
te werk te gaan.
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8

STRATEGIE EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

8.1

STRATEGIE & DOELGROEPEN

Hoe pakken we het concreet aan?
Gebaseerd op het pedagogische concept ‘Meervoudige geletterdheid’ en de kracht van taal biedt LINC
vormingen en een specifieke website (Pluizer) aan, begeleidt de organisatie leertrajecten, organiseert
sensibiliserende campagnes, richt inspiratiedagen in en werkt samen met partners in het kader van
specifieke projecten.
Daarbij leggen we de inhoudelijke focus op:
 ‘Storytelling’ en de kracht van voorlezen : versterken van het vermogen om te verbeelden en
te verbinden.
 ‘Digitaal burgerschap’: digitale vaardigheden, mediawijsheid en e-inclusie: versterken van
het vermogen om inzicht en vaardigheden te bekomen en beter te functioneren in de digitale
wereld (bv. desinformatie/fake news, digitale balans).
Hoe hopen wij dat die keuzes “impact” genereren (vanuit een Theory of Change veranderingslogica)
LINC wil een bijdrage leveren aan de versterking van:
 het sociale weefsel
 het kritisch inzicht
 pluralisme,
 en E-inclusie”…
Voor wie: doelgroepen?


Het brede publiek. We richten ons meer bepaald naar mensen met specifieke noden en
behoeften op vlak van omgaan met verhalen en informatie en houden rekening met hun
context en achtergrond.

Via de samenwerking met openbare bibliotheken en middenveldorganisaties bereiken we:

Ouders (met specifiekere opvoedkundige vragen en dilemma’s), grootouders (meer
‘intergenerationele’ vragen)
 Ouderen (meer samenlevingsissues).
 Leden/vrijwilligers-achterban van middenveldorganisaties.
We hebben een speciale aandacht voor kansengroepen binnen deze vier groepen:
 bv. ouderen in eenzaamheid (‘digital divide’), mensen in armoede of met nood aan financiële
geletterdheid, personen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking (doven en
slechthorenden)…enz. Secundaire of specifieke doelgroepen: doven en slechthorenden,
gevangenen, ouderen met dementie (en hun begeleiders/mantelzorgers).
Met wie? Medeorganisatoren of partners:
Om onze impact te vergroten, werken we samen met:
 Openbare bibs zijn openbare plekken met een potentiële laagdrempeligheid (= individuele
burgers) (cfr. leerfunctie)
 Middenveldorganisaties (bestaande gemeenschappen, profileren zich ‘als actieve burgers’,
kunnen gehoor geven aan onze issues) (cfr. maatschappelijke bewegingsfunctie)
 Via openbare bibliotheken (medewerkers en vrijwilligers)
 Via middenveldorganisaties (en hun achterban/leden/vrijwilligers).
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8.2

Samenwerking met thematische partners. Campagnes en studiedagen over aspecten van
‘meervoudige geletterdheid’ ism verschillende stakeholders (openbare bibs, VVBAD, VOCVO,
Iedereen Leest, Mediawijs, Cultuurconnect).
Bv. https://www.aprilvissers.be/ - Week vd Geletterdheid: http://ikbenmee.be/

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

LINC stelt zichzelf vier strategische doelstellingen voor tijdens de beleidsperiode 2021-2025. LINC zet in
op verhalen vertellen (SD1) en verhalen begrijpen (SD2). LINC zet daarnaast in op enerzijds
ondersteuningsnetwerken versterken (SD3) en anderzijds kwetsbare groepen lokaal en bovenlokaal
inspraak geven (SD4). In ons zakelijke luik staat een verdeling van de VTE over die vier doelstellingen.

8.3

VERHALEN VERTELLEN (SD1)

Burgers maken verbinding door verhalen met elkaar te delen.
LINC wil taal en de kracht van verhalen inzetten om burgers met elkaar te verbinden (bridging &
bonding). Wij willen daarbij voornamelijk groepen verbinden die elkaar moeilijker tegenkomen of
bestaande verbinding versterken, zoals tussen ouderen en jongeren (intergenerationeel) en binnen
woongemeenschappen, zoals WZC of dienstencentra.
We willen zo een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdaging om eenzaamheid en
individualisering tegen te gaan. Onderzoek wijst uit dat door voor te lezen en samen een verhaal te
verwerken, mensen over ‘andere’ thema’s met elkaar praten, en het contact op die manier
verstevigt. LINC maakt hierbij gebruik van zijn jarenlange ervaring in het stimuleren van leesplezier en
voorlezen aan kinderen en volwassenen en leidt zijn vrijwilligers op in dit verhaal. Bij het vertellen van
verhalen gaat LINC dieper in op kostbare en waardevolle herinneringen uit de periode waarin het verhaal
zich situeert. Door na te denken met een positieve insteek, door samen te praten over herinneringen, ze
te vertellen aan elkaar, ze op te schrijven of te digitaliseren ontstaat er een intense verbondenheid met
andere mensen rond bepaalde waarden en intenties. Net deze sterkte maakt de invalshoek vanuit de
narratieve therapie zo waardevol voor socio-cultureel werk.
Sociaal-culturele praktijken, die LINC verbeeldt zijn bijvoorbeeld:
 Boemerangverhalen: mensen (die bijvoorbeeld in elkaars buurt wonen) vertellen verhalen over
hun leven aan elkaar. Door verhalen aan elkaar te vertellen wordt het sociale weefsel versterkt.
 Digital storytelling: door kwetsbare groepen hun verhalen over hun dagelijkse bestaan te laten
vastleggen en delen, wil LINC naast digitale vaardigheden, zelfvertrouwen en eigenaarschap
over hun eigen verhalen tot stand brengen. Zo draagt LINC bij aan meer empathie voor
verschillende kwetsbare groepen.
 Reminiscentie: Veel familieleden van ouderen met dementie hebben moeite om contact te
hebben met de dementerende. Via reminiscentie creëert LINC gesprekken tussen
familie/vrijwilligers en ouderen. Reminiscentie is het vertellen van korte verhalen, aan de hand
van objecten, muziek, geuren, smaken uit de tijd dat de dementerende jonger was.
8.3.1 Belang van lezen, voorlezen en leesplezier (OD)
LINC maakt mensen bewust van het belang van lezen, voorlezen en leesplezier. LINC laat mensen tijdens
actieve leermomenten, een van de pijlers van de Meervoudige geletterdheidspedagogie, voelen hoe de
kracht van taal aanzet tot verbinding, herinnering, het vertellen van eigen verhalen en reminiscentie. Zo
kunnen we mensen op onverwachte plaatsen zoals in het station, op de markt, op een event, een kort
verhaaltje ‘cadeau’ doen. Door dat soort acties maakt LINC mensen ervan bewust hoe ze zelf door voor
te lezen de kracht van taal en leesplezier kunnen verspreiden. LINC versterkt vrijwillige voorlezers door
hen een aanbod van verhalen aan te reiken en hen samen te brengen op inspiratiemomenten waardoor
ze elkaar kunnen voeden vanuit good practices.
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ACTIES
Inspiratiesessies voorlezen organiseren
LINC biedt ouders, grootouders, maar ook vrijwillige voorlezers of mantelzorgers een aanbod in de vorm
van workshops rond verhalen die werken bij verschillend publiek. Ze maken kennis met een waaier aan
verhalen, voor verschillende leeftijdsgroepen. Allerhande onderwerpen rond voorlezen, kunnen daarbij
aan bod komen. Zo overtuigen we mensen van het belang van voorlezen in diverse boeken voor een
sterke taalontwikkeling en de kracht van verbinding door middel van verhalen. De magie en de intimiteit
die je creëert tussen voorlezer en luisteraar is van onschatbaar belang.
Indicatoren
 LINC wil deze inspiratiesessie minstens tien keer uitvoeren.
 LINC wil door publicaties rond het voorlezen mensen sensibiliseren over het belang van voorlezen.
Voorleestechnieken verspreiden
LINC biedt vrijwillige voorlezers een aanbod waarbij handvatten en tips aangereikt worden om voor te
lezen voor een groep. We doen dat zeer praktijkgericht aan de hand van verhalen. Waar moet je zeker
op letten, wat kan je helpen? Wat is belangrijk bij welk publiek? Welke materialen kan je zoal gebruiken
bij het voorlezen? Na deze sessie hebben mensen meer zelfvertrouwen om voor een groep luisteraars
te gaan voorlezen.
Indicatoren
 LINC wil deze workshop minstens tien keer uitvoeren om vrijwilligers uit andere organisaties te
versterken.
Boemerang-verhalen vertellen
LINC stimuleert actief om aan de slag te gaan met de verhalen die terugkomen van mensen, door
workshops aan te bieden met tools om die verhalen vast te leggen. LINC werkt heel laagdrempelig en
vanuit de vragen van onze deelnemers, volgens de principes van meervoudige geletterdheidspedagogie.
Indicatoren
 LINC voert 10 workshops uit om vrijwilligers in andere organisaties te versterken.
 Deelnemers komen tot een resultaat en delen dat met de andere deelnemers of met een breed
publiek, bijvoorbeeld via sociale media.
8.3.2 Digitale verhalen vertellen (OD)
LINC zet digitale vertel-trajecten op en zorgt ervoor dat mensen hun verhaal te kunnen vertellen en het
durven te delen. LINC zet in op het ontwikkelen en creëren van creatieve technieken om verhalen te
vertellen en mensen op een laagdrempelige en speelse manier kennis te laten maken met hun eigen
mogelijkheden en digitale tools.
LINC zet digital storytelling in als tool om aan digitale inclusie te werken. Via het digitale verhaal geven
we mensen een stem en leren we hen al doende digitale tools te gebruiken, groeit hun zelfvertrouwen,
ontdekken ze eigen talenten en kunnen ze hun verhaal delen, als ze daar behoefte aan hebben.
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ACTIES
Digitale verhalen creëren
LINC creëert minimaal één traject rond (digitaal) vertellen/storytelling, waarbij de focus ligt op het
bereiken van een specifieke doelgroep met als doel hen zeer laagdrempelig kennis te laten maken met
digitale tools om hun verhaal digitaal vast te leggen en eventueel te delen. Daarbij werken we volgens
de pijlers van de meervoudige geletterdheidspedagogiek.
Indicatoren
 LINC voert het traject minimaal één keer uit
 LINC maakt een draaiboek over het traject op voor de vrijwilligers, zodat vrijwilligers het project
kunnen herhalen.
 LINC publiceert dit draaiboek als inspiratiebron over het traject.
 LINC publiceert minstens een van de stories, om bij te dragen aan het veranderen van het
maatschappelijk verhaal rond de doelgroep.
 Een kwetsbare doelgroep wordt bereikt, zoals ouderen, gedetineerden of mensen met een
beperking.
Maaksessies organiseren
LINC ontwikkelt maaksessies gericht op het ontdekken en beheersen van creatieve technieken om
verhalen te vertellen. LINC-vrijwilligers voeren creatieve en actiegerichte leersessies uit.
Indicatoren
 LINC wil een publicatie over de ervaringen en effecten die we bereiken bij digital storytelling
verspreiden via onze website.
 Uitgevoerd door vrijwilligers, die LINC opleidt.
 Samenwerkingen met lokale partners zoeken, voor een goede toeleiding.

8.4

VERHALEN BEGRIJPEN EN ONTCIJFEREN (SD2)

Burgers kunnen verschillende taalregisters en informatie kritisch analyseren
LINC gaat aan de hand van de meervoudige geletterdheidspedagogie, samen met burgers
taal analyseren, de complexiteit ervan aantonen en hen leren niet zomaar de frames van bedrijven en
politici over te nemen. LINC wil zo op een actieve manier een kritisch inzicht en een maatschappelijke
activering van burgers stimuleren, waardoor het burgers helpt communicatiestrategieën en taalregisters
kritisch te bekijken en te verwerken, om zo de vele informatie die op hen afkomt te kunnen filteren. LINC
doet dat door desinformatie te confronteren met ‘fake news’ om zo tot een genuanceerder
begrippenkader te komen. LINC werkt daarbij enerzijds met educatieve activiteiten en anderzijds met
campagnes om het brede publiek te sensibiliseren over die thema´s.
LINC verbeeldt daarbij socio- culturele praktijken, zoals:
 de ‘aprilvis’-campagne: een door meer dan 200 bibliotheken gedragen aprilvis op social media,
die wanneer de lezer erop klikt doorverwijst naar onze website over desinformatie. LINC
sensibiliseert rond desinformatie en roept op om factchecks te delen onder desinformatie en
misinformatie.
 Pluizer: onze jeugdliteratuur recensiewebsite, waar vrijwilligers met een onderzoekende en
kritische blik recensies schrijven met een bijzondere aandacht voor een afspiegeling van onze
diverse maatschappij.
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8.4.1 Kritisch inzicht versterken (OD)
LINC versterkt een kritisch inzicht door activiteiten te ontwikkelen, waarbij we burgers een inzicht geven
in digitale cultuur en systemen door hen te confronteren met zichzelf: Hoe zit het met mijn privacy? mijn
digitale balans? Wat met actuele nieuwsinformatie? Heb ik die correct ingeschat? Op basis van de
meervoudige geletterdheidspedagogie zal LINC vanuit het dagelijks leven van de deelnemers een
kritische blik werpen op de wereld rondom hen en hen sensibiliseren en versterken om de uitdagingen
die de maatschappij hen daarrond biedt aan te gaan.
LINC doet dat in de vorm van workshops, gericht op het versterken van vrijwilligers uit andere
organisaties of activiteiten in de publieke ruimte. de socio-culturele praktijken die wij ons daarbij
verbeelden kunnen gaan over bewustwording, digitale balans, privacy, memes, radicalisering, SDG´s,
aanbod van verhalen,... .
ACTIES
Educatieve activiteiten ontwikkelen en uitvoeren
LINC ontwikkelt drie activiteiten die kritisch inzicht stimuleren over maatschappelijke thema´s als
digitale balans, desinformatie en SDG’s, waarbij we samen met deelnemers op zoek gaan naar
antwoorden.
LINC wil inpikken op actuele thema’s en blijft ook inzetten op de thema´s Media-opvoeding en
Desinformatie.
Indicatoren
 LINC test ontwikkelde activiteiten en stuurt bij waar nodig.
 Per onderwerp willen we een artikel publiceren om de bewustwording van het brede publiek te
vergroten.
 Activiteiten verzelfstandigen, zodat vrijwilligers de activiteit lokaal kunnen herhalen.
 Bestaande activiteiten rond Media-opvoeding en Desinformatie blijven uitvoeren. LINC streeft
naar een tiental activiteiten per thema per jaar, om zo een breed publiek te bereiken.
Pluizer recensieswebsite – kritische recensies
LINC blijft verder inzetten op onze recensiewebsite Pluizer waarbij de LINC-vrijwilligers de nieuwste
kinder-en jeugdboeken recenseren. Pluizer is intussen een database met meer dan 10000 kinder- en
jeugdboeken en heeft jaarlijks gemiddeld 350000 unieke bezoekers.
Indicatoren
 LINC publiceert maandelijks gemiddeld 60 nieuwe recensies op de website
 Ambitie: 700 nieuwe recensies per jaar plaatsen
 De recensenten zijn vrijwilligers van LINC
 De vrijwilligers komen maandelijks samen, bespreken de gelezen boeken en hebben intervisie met
elkaar over het recenseren.
 LINC voorziet jaarlijks een opleiding over een specifiek thema
 LINC stimuleert de recensenten te benoemen of de diverse maatschappij wordt weerspiegeld.
 maandelijks een thema in de kijker
8.4.2 Meervoudige geletterdheid op de maatschappelijke agenda zetten (OD)
De basis voor het analyseren en veranderen van dominante verhalen is meervoudige
geletterdheid. Meervoudige geletterdheid kent vier stappen. Ze vertrekt vanuit een confrontatie tussen
verschillende taalregisters, bijvoorbeeld door mensen persoonlijke verhalen te laten vertellen over
eenzelfde thema. In de volgende fase analyseren deelnemers de gebruikte woorden, beelden en cijfers.
LINC concretiseert de methodiek ‘meervoudige geletterdheid’ in vormingen en workshops, waar we
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met vrijwilligers aan de slag gaan. LINC maakt vrijwilligers bewust van de meerstemmigheid in de
samenleving en tools aanreiken om gemeenschappen te verbinden en versterken. LINC doet dit via
campagnes en door de boodschap te integreren in onze werking.
ACTIES
Meervoudige geletterdheidspedagogiek
LINC zet meervoudige geletterdheid in voor projecten voor een breed publiek. Dat gebeurt door
laagdrempelig te werken vanuit de maatschappelijke noden waar mensen mee kampen en aan de hand
van de 4 stappen van de meervoudige geletterdheidspedagogiek.
Indicatoren
 LINC ontwikkelt per stap in meervoudige geletterdheid een werkvorm
 Iedere werkvorm is uitgetest en geïntegreerd in een activiteit.
 LINC ontwikkelt Train-The-Trainer rond meervoudige geletterdheid
Geletterdheidscampagnes
LINC voert een eigen sensibiliseringscampagne rond geletterdheidsuitdagingen voor het brede publiek.
Die campagne dient om het brede publiek attent te maken dat zij waarschijnlijk iemand kennen, die
moeite heeft met taal, in al haar vormen. Daarnaast voert LINC thematische campagnes die het kritische
inzicht verhogen van het brede publiek. LINC richt zich op thema´s zoals desinformatie, privacy of digitale
balans. Hoewel een groot deel van het brede publiek geletterd is, kan het nog steeds drempels of
uitdagingen ervaren op een van de vlakken van thematische geletterdheid.
Indicatoren
 Sensibiliseringsactie, om geletterdheid op de maatschappelijke agenda te zetten.
 LINC betrekt actief lokale partners, als toeleider naar een breed publiek.
 LINC betrekt actief bovenlokale partners, om een ruimere verspreiding te bekomen.
 LINC bereikt pers om thema´s op de maatschappelijke agenda te zetten.
 Breed publiek heeft toegang tot campagnewebsites, om zich daar verder te informeren.

5.3 Ondersteuningsnetwerken
8.5

ONDERSTEUNINGSNETWERKEN (SD3)

Burgers maken gebruik van geletterdheid -ondersteuningsnetwerken.
LINC draagt bij aan de ontwikkeling en versterking van bestaande en nieuwe ondersteuningsnetwerken.
LINC ziet een ondersteuningsnetwerk als formele netwerken bestaande uit vrijwilligers, die door een
lokale of overkoepelende organisatie ondersteuning krijgen. LINC faciliteert enerzijds eigen
ondersteuningsmomenten via eigen vrijwilligers, anderzijds versterkt LINC externe vrijwilligers van
bestaande initiatieven. Voorbeelden van bestaande initiatieven zijn enerzijds E-inclusieprojecten, zoals
digidokters, openbare computerruimtes. Anderzijds voorleesprojecten, zoals de voorleespunten en de
zorgbibliotheek. LINC versterkt die initiatieven door opleidingen, vormingen, recensiewebsite Pluizer,
waar onze vrijwilligers maandelijks tientallen boekrecensies plaatsen, en de voorleespakketjes:
halfjaarlijkse thematisch verhalenbundels, die voorlezers kunnen inzetten voor het voorlezen aan
ouderen en mensen met dementie.
LINC verbeeldt daarbij een aantal socio-culturele praktijken, zoals:
 C@FE´s: een plaats waar volwassenen al hun digitale vragen kunnen stellen en ondersteuning
krijgen van elkaar en onze digiweten onder het genot van een drankje. C@FE´s zijn momenten,
die expliciet vraaggestuurd zijn. Deelnemers helpen elkaar door in gesprek te gaan met elkaar.
Er zijn steeds digiweten aanwezig, om vragen mee te beantwoorden. LINC draagt via die praktijk
bij aan een meer E-inclusieve maatschappij.
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Voorleessalons: pop-up voorleesmomenten, die overal kunnen plaatsvinden, in een park, in een
ziekenhuis, of een buurthuis. Vanuit de wetenschap dat voorlezen aanleiding geeft tot diepere
gesprekken en verbindingen tussen individuen, zet LINC in op voorlezen aan volwassenen. LINC
draagt zo bij aan een meer inclusieve maatschappij en het versterken van sociaal weefsel in een
buurt.

8.5.1 Ondersteuningsnetwerken organiseren (OD)
LINC organiseert ondersteuningsnetwerken in samenwerking met lokale organisaties, zoals bibs of
woonzorgcentra. Het is voor LINC belangrijk dat iedereen toegang heeft tot een digitaal
ondersteuningsnetwerk of een voorleespunt. Daarom installeert LINC ondersteuningsmomenten in de
gemeenschappen, waar die nog niet aanwezig zijn. Daarvoor rekruteert LINC zijn eigen vrijwilligers in
samenwerking met lokale organisaties en biedt hen opleiding aan.
ACTIES
LINC C@FE
LINC installeert C@FE-werkingen binnen een tiental gemeenten, waarbij de werking lokaal verankerd is.
C@FE´s werken met vrijwilligers en vinden maandelijks plaats. LINC rekruteert en leidt vrijwilligers op
voor die werking.
Indicatoren
 LINC zet 10 C@FE werkingen op in Vlaanderen, om burgers lokaal toegang te geven tot een
ondersteuningsnetwerk.
 De werkingen draaien op een jonge ploeg van vrijwilligers, bestaande uit minstens 4 vrijwilligers
per werking.
 De werkingen gaan door op verrassende plaatsen en zijn outreachend van karakter, zo tracht
LINC een publiek te bereiken dat zich niet uit eigen beweging naar een C@FE verplaatst.
 Een vrijwilligersdag organiseren om ervaringen uit te wisselen en vrijwilligers op te leiden.
Enerzijds dient die ter opleiding, anderzijds draagt die bij aan verbondenheid tussen vrijwilligers
onder elkaar en tussen vrijwilligers en LINC.
 LINC biedt individuele ondersteuning in de vorm van bezoeken van de werkingen en
ondersteuning op afstand (organisatorisch via telefoon en mail, en administratief)
 LINC maakt een publicatie van dit project om E-inclusie op de maatschappelijke agenda te
plaatsen.
 LINC zorgt voor autonomie voor de vrijwilligers in de invulling van hun vrijwilligerswerk.
 Drempels verlagen voor nieuwe vrijwilligers, om zo een diverse ploeg aan vrijwilligers aan te
trekken.
 LINC zorgt voor een digitaal platform, waar vrijwilligers met elkaar en LINC in contact staan.

Voorleessalons
LINC installeert een voorleessalon-werking, waarbij de werking lokaal verankerd is of bestaande
voorleeswerkingen uitbreidt. LINC rekruteert en leidt vrijwilligers op voor die werking.
Indicatoren
 LINC wil actief 5 nieuwe voorleeswerkingen organiseren in Vlaanderen. Die werkingen draaien
op een ploeg van vrijwilligers, bestaande uit minstens 3 vrijwilligers per werking, inhoudelijk
ondersteund door LINC.
 1 werking is outreachend van karakter.
 een jaarlijkse vrijwilligersdag, Enerzijds dient die ter opleiding, anderzijds draagt die bij aan
verbondenheid tussen vrijwilligers onder elkaar en tussen vrijwilligers en LINC.
 LINC biedt individuele ondersteuning in de vorm van bezoeken van de werkingen
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ondersteuning op afstand (organisatorisch via telefoon en mail, en administratief)
Nieuwe lokale initiatieven worden in de kijker gezet door de lokale pers en via onze nieuwsbrief,
om voorleeswerking lokaal onder de aandacht te brengen.
LINC zorgt voor autonomie voor de vrijwilligers in de invulling van hun vrijwilligerswerk.
Drempels verlagen voor nieuwe vrijwilligers, om zo een diverse ploeg aan vrijwilligers aan te
trekken.
LINC zorgt voor een digitaal platform, waar vrijwilligers met elkaar en LINC in contact staan.

8.5.2 Externe ondersteuningsnetwerken versterken (OD)
LINC biedt
opleiding aan voor bestaande
ondersteuningsnetwerken of nieuwe
ondersteuningsnetwerken in andere organisaties. LINC streeft na dat iedere burger toegang heeft tot
deze netwerken en voorziet daarom opleiding binnen bestaande structuren om burgers te versterken.
ACTIES
Mediacoach
LINC zet het Mediacoach-project actief verder, waarbij we onze expertise delen om organisaties te
ondersteunen in het opbouwen van ondersteuningsnetwerken rond mediawijsheid. Het MediaCoach
project is een duurzame en transversale samenwerking tussen LINC, Vlaamse Kenniscentrum Mediawijs,
Mediaraven en Cultuurconnect.
Indicatoren
 LINC is actief in MediaCoach als organiserende partner.
 We bereiken jaarlijks 20 organisaties actief uit de sociale, culturele sector of organisaties die een
ondersteuningsfunctie beogen.
 Stimuleert het ontstaan van ondersteuningsnetwerken in externe organisaties, zoals
opvoedingswinkels, centra voor basiseducatie, welzijnsorganisaties, scholen en bibliotheken.
Ondersteuning anderstalige ouders
LINC ondersteunt vrijwilligers om aan de slag te gaan met anderstalige ouders door vorming te
organiseren en via recensiewebsite Pluizer toeleiding te bieden naar een divers aanbod van ´Nederlands
als tweede taal´-materiaal en tools, anderstalige boeken en digitale verhalen. LINC richt zich daarbij op
vrijwilligers van organisaties zoals bibliotheken, centra voor basiseducatie, en andere
taalondersteunende initiatieven.
Indicatoren
 500 kliks op de pagina binnen de 3 maanden na lancering, om vrijwilligers en organisaties
ondersteuning te bieden.
 1 nieuwe workshop ontwikkelen, om vrijwilligers op te leiden in het ondersteunen van
anderstalige ouders.
 10 workshops rond dit thema uitvoeren
 1 publicatie om opgebouwde knowhow te verspreiden en op die manier expertise te delen met
vrijwilligers en organisaties.
Voorlezen aan ouderen
LINC stimuleert het voorlezen aan ouderen, omdat het gesprekken start en vereenzaming van die
kwetsbare groep tegengaat. Er zijn lokale vrijwilligers en organisaties, die voorlezen aan ouderen. LINC
ondersteunt hen op twee manieren: ten eerste via halfjaarlijkse voorleespakketjes. Ten tweede door
hen zowel fysiek als digitaal samen te brengen. LINC coördineert dit ondersteunende netwerk en
organiseert een digitaal platform waar mensen online kunnen uitwisselen.
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Indicatoren
 Organiseren van ontmoetingsmomenten om vrijwilligers te inspireren, en de community te
versterken
 3 regionale ontmoetingsmomenten organiseren, om meer lokale vrijwilligers te bereiken en
thematisch te kunnen verdiepen.
 Digitaal platform, om uitwisseling van knowhow te stimuleren.
 2 voorleespakketjes per jaar samenstellen en verspreiden, om vrijwilligers te inspireren en te
stimuleren om te blijven voorlezen aan ouderen.
 Jaarlijks 1500 unieke bezoekers voor de voorleespakketjes
 1 publicatie over dit netwerk om meer voorleesvrijwilligers te verbinden en informatie uit
ontmoetingsmomenten te ontsluiten.
Pluizer recensiewebsite als ondersteuning voor voorleesvrijwilligers
LINC ondersteunt via haar recensiewebsite Pluizer ouders en grootouders om geschikte boeken te
vinden om voor te lezen aan kinderen en kleinkinderen, en zo het leesplezier van volwassene en kind te
verhogen. LINC gaat Pluizer versterken op drie manieren: een informatief luik toevoegen op Pluizer, om
voorleestips en -tricks mee te geven. Ten tweede digitale voorleestools en -verhalen ontsluiten via
Pluizer. Ten derde expliciete aandacht hebben voor de afspiegeling van de diverse samenleving in de
recensies.
Indicatoren
 Indexeren van digitale verhalen en voorleestools
 vormingen rond voorlezen en leesplezier
 minimum 10 vormingen per jaar rond voorlezen en leesplezier bij kinderen door vrijwilligers
 1 publicatie om diversiteit in jeugdliteratuur onder de aandacht te brengen.
 35000 unieke bezoekers per maand
 5 interviews met auteurs of recensenten
 1 publicatie over leesplezier

8.6

KWETSBARE GROEPEN EEN STEM GEVEN (SD4)

Samen met de kwetsbare doelgroepen geletterdheidsuitdagingen aankaarten en verbetersuggesties
geven.
LINC wil kwetsbare doelgroepen actief betrekken bij het ontwerpen, plannen en evalueren van publieke
diensten, producten en activiteiten. LINC wil daar een bijdrage aan leveren door het ingrijpen in het
ontwerpproces en het stimuleren van overheden en organisaties om rekening te houden met hun lokale
context. LINC wil ook actief ingrijpen in het ontwerpproces van lokale overheden die hun dienstverlening
willen actualiseren en digitaliseren, maar daarbij een belangrijke doelgroep uit het oog verliezen, met
name de mensen die digitaal minder sterk in hun schoenen staan.
LINC verbeeldt daarbij een aantal socio-culturele praktijken, zoals:
 E-inclusie gebruikerspanel: een panel bestaande uit digitaal kwetsbare groepen, die nieuwe en
bestaande websites en apps testen. Tijdens het ontwerpproces en tijdens audits voorzien
software-ontwikkelaars altijd een gebruikerspanel, maar zij rekruteren dat panel via digitale
wegen, waardoor digitaal kwetsbare groepen geen stem krijgen in zulke panels. LINC gaat dat
tegen door een eigen E-inclusief gebruikerspanel op te richten in samenwerking met VUB en
imec. LINC organiseert en verbindt socio-culturele verenigingen, armoede-organisaties en Einclusie-initiatieven in dat panel om lokaal digitaal kwetsbare groepen samen te brengen. Via
die praktijk draagt LINC bij aan het versterken van kwetsbare groepen in de maatschappij.
 Maatschappelijke bibliotheek: via de ´community-librarian´-methodiek stimuleert LINC
bibliotheken om outreachend te werken en de gemeenschap te betrekken bij zijn werking. LINC
ziet in bibliotheken een onbenut potentieel om een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn, waar
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leren, creëren en inspireren kan plaatsvinden. LINC draagt bij aan die praktijk, door bibvrijwilligers te ondersteunen, activiteiten te ontwikkelen, die de passieve deelnemer
opwaarderen tot actieve deelhebber en door vonken te starten. Vonken zijn inspiratiemomenten
die kunnen leiden tot co-creatieve en door burgers gedragen activiteiten.
8.6.1 6.2.4.1 Inclusie nastreven (OD)
LINC is actief in strategische netwerken, campagnes en projecten, om geletterdheid op de
maatschappelijke agenda te zetten en structurele oplossingen te ontwikkelen. Daarvoor zet het expliciet
in op E-inclusie als een maatschappelijke uitdaging in deze snel veranderende samenleving.
ACTIES
E-inclusiepanel
LINC organiseert het E-inclusie panel. We organiseren verenigingen en andere organisaties rond een einclusie panel, waarbij we in samenwerking met de VUB, een diverser testpanel kunnen bieden voor de
ontwikkelaars van nieuwe apps en websites.
Indicatoren
 Er zijn 10 opdrachten per jaar
 Er zijn 30 organisaties aangesloten bij het panel, om een grote gedragenheid te hebben.
 Verwezenlijkingen worden bijgehouden en gecommuniceerd, om overheden en publieke
diensten te stimuleren het E-inclusiepanel ook toe te passen in hun ontwerpproces of tijdens
hun eigen audit van publieke diensten.
E-inclusie en geletterdheidspartnerschappen
LINC werkt mee aan het versterken van het E-inclusie-veld. LINC draagt bij aan ontmoeting en
uitwisseling door middel van E-inclusie-initiatieven.
Indicatoren
 LINC blijft actief in de E-inclusie expertengroep, waarin overheden en E-inclusie-initiatieven
elkaar ontmoeten en memoranda schrijven voor beleidsbeïnvloeding.
 LINC blijft actief in de E-inclusie inspiratiedag. Waarbij E-inclusie-initiatieven elkaar ontmoeten
en kennis uitwisselen. LINC streeft daarbij innovatie en versterking van E-inclusie-initiatieven
na.
 LINC is actief in Plan Geletterdheid, waarbij het een transversaal en duurzaam partnerschap
rond geletterdheid stimuleert. LINC legt zich onder andere toe op E-inclusie-doelstellingen.
 LINC is actief in Week van de Geletterdheid, een campagne om beleidsmatig meer aandacht te
vragen voor geletterdheid.
8.6.2 Bibliotheken tot ´Third Place´ maken (OD)
LINC wil initiatieven als third place -de bibliotheek als publieke hotspot binnen de lokale gemeenschap, e-inclusie, diverse jeugdliteratuur en andere antwoorden op maatschappelijke uitdagingen actief
ondersteunen. LINC begeleidt bibliotheken en hun vrijwilligers of andere organisaties in
oplossingsgerichte trajecten om tegemoet te komen aan maatschappelijke uitdagingen.
ACTIES
Bib voor iedereen
LINC wil na de grootse ‘Bib voor iedereen Campagne´ de ‘third place’-theorie omzetten in de praktijk,
met de focus op kleinere bibliotheken. Ook die kunnen getransformeerd worden naar ‘a palace for the
people’ zoals Eric Klinenberg het in zijn boek omschrijft. LINC wil dat doen in trajecten waarbij we aan
Beleidsplan LINC vzw 2021 – 2025
Pagina 31 van 79

de slag gaan met bibliotheken en hun vrijwilligers. LINC wil hen aanmoedigen om samenwerkingen met
verenigingen en diensten te versterken, concreet outreachend aan de slag te gaan. De noden uit de
eigen context leren zien. Om Arnoud Van der Straeten (Utopia) te citeren ‘de bibliotheek van nu is de
meest innovatieve, relevante en uitdagende instelling van allemaal’. LINC begeleidt trajecten om acties
te ondernemen en passieve deelnemers op te waarderen tot actieve deelhebbers en de vrijwilligers van
de bibliotheken te versterken in het laagdrempelig en voor een breed publiek werken.
Indicatoren
 Minimum 1 trajectbegeleiding realiseren om kleine bibliotheken te stimuleren een derde plek
te worden.
 1 publicatie over het traject, om andere bibs concrete uitwerkingen van een bib als derde plek
te tonen.
 Outreachend werken, waardoor de bibliotheek doelgroepen bereikt, die hij anders niet zou
bereiken, zoals kwetsbare doelgroepen.

9

ZELFEVALUATIE| SWOART

Zelfevaluatie van de lopende beleidsperiode
2019 was voor LINC een jaar van reflecteren, evalueren, analyseren en experimenteren. Een nieuw
team met verschillende bagage en vol nieuwe ideeën, zette zijn schouders onder de bestaande
organisatie. Ze volgden op, stuurden bij, schrapten, schetsten en tekenden nieuwe plannen. Een van
die schetsen is de uitgebreide SWO-ART analyse. Hieronder volgt een korte samenvatting van dat
onderzoek.
In de voorgaande beleidsperiode heeft een wisselende teamformatie en een krimpende Raad van
Bestuur de werking van LINC VZW na veertig jaar danig onder druk gezet. Ondanks die moeilijke periode
is er sinds september 2018 een nieuw team om de maatschappelijke uitdagingen die de actualiteit ons
biedt, aan te gaan. Ook de Raad van Bestuur breidt uit met een aantal verschillende profielen. Die mix
van persoonlijkheden en expertises vormt een sterke basis voor een ‘lean & agile’ organisatie, waar de
sterkte zit in leergierigheid vanuit elk individu, ruimte voor verandering en experiment, positieve interne
communicatie en een grote verantwoordelijkheidszin.
We haalden in het voorbije jaar de contacten weer aan en bevestigden het vertrouwen van onze
partners. Waar de organisatie doorheen de jaren een brede waaier aan projecten en vormingen
lanceerde, voelen we ons vandaag genoodzaakt onze focus scherper te stellen. We willen naar de
komende beleidsperiode toe werk maken van een doordachte planning op korte en langere termijn.
De actualiteit dwingt ons om na te denken en in te zetten op thema’s binnen informatie en vrije tijd,
zoals e-inclusie, diversiteit en duurzaamheid. Ons netwerk en onze partnerschappen bieden tal van
kansen in een bib-landschap, en samenwerkingsovereenkomsten/clusters, die zoekende zijn in het
zichzelf relevant houden. Daarnaast daagt het concept ‘transliteracy’ en de pedagogie van meervoudige
geletterdheid ons uit om met die werkwijze aan de slag te gaan en die ook uit te dragen.
Vanuit de eenmalige vormingen die we voorheen deden, waarvan de impact relatief klein en moeilijk
meetbaar was, willen we groeien naar train the trainer-trajecten, waar we met organisaties en hun
vrijwilligers aan de slag gaan in een waarderende benadering en op maat van de partners. We willen
hun vrijwilligers versterken. Storytelling en hybride projecten met een waardevolle kruisbestuiving
zullen steeds aan bod komen. In trajecten en workshops vestigen we de aandacht op context en
samenwerkingen.
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We willen partners en klanten de juiste woorden en tools aanreiken om hun zoektocht naar
laagdrempeligheid te versterken, hen leren out of the box te denken, outreachend te durven werken en
in te zetten op verbeelding en reminiscentie. We trachten proactief op zoek te gaan naar samenwerking
met concullega’s waarbij we elkaar versterken in aanbod, wat we ook formaliseren. We verhogen nog
meer dan in het verleden onze betrokkenheid bij de vrijwilligers, waarbij we hun kwaliteiten en
engagement beter kunnen ondersteunen. We willen ook nog meer kansen bieden tot ontmoeting om
elkaar te inspireren.
Pluizer.be, onze recensiewebsite, is een sterk product met een groot bereik waar we naast een
community van lezers en recensenten ook heel wat kennis en achtergrondinformatie kunnen meegeven.
We zijn uniek in het landschap en hebben reeds een actieve vrijwilligerswerking rond dit luik. Hoewel
het sterk houden van dit product een tijdrovende bezigheid is, die weinig of geen inkomsten genereert,
vinden we het opportuun om hier verder aan te bouwen en uit te zoeken hoe we toch een
inkomstenbron kunnen genereren om de werking financieel te ondersteunen.
LINC heeft een breed netwerk, een positieve reputatie en goede relatie met partners en klanten. Dat
leiden we af uit het aantal vragen en betrokkenheidsacties en de deelnemersbevragingen. Onze
campagnes (bv. Aprilvissers en Week van de Geletterdheid) werden goed opgepikt en onthaald. Het is
onze ambitie om daar verder op in te zetten naar de toekomst toe.
De besparingen en politieke keuzes dreigen socio-culturele organisaties en projecten financieel minder
te ondersteunen. LINC zal zich daarom verder inzetten voor het binnenhalen van projectsubsidies. Het
nieuwe team dat nu één jaar operationeel is, is het afgelopen jaar proactief op zoek gegaan naar andere
subsidiekanalen en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Er werd het afgelopen jaar meermaals
ingetekend op projectsubsidies en uit de feedback daarop hebben de stafmedewerkers heel wat
opgestoken. Die lessen worden meegenomen om de komende jaren het aandeel ‘middelen uit
projectsubsidies’ te doen toenemen. Het is de wens van het team om hier ‘kruisbestuivend’ te werk te
kunnen gaan. LINC wil de expertise uit de thema’s van het beleidsplan en thema’s waarvoor het
projectsubsidies indient elkaar laten versterken, duidelijke keuzes maken in het decreet, nog meer
inzetten op projectsubsidies of structurele oplossingen en inkomstenbronnen benutten om tot een
goede balans te komen. Dat betekent dat we samenwerkingsverbanden versterken en kennis en
‘taalgebruik’ mbt projectsubsidies beter in de vingers krijgen. Als klein team moeten we focussen op
kwaliteit in plaats van kwantiteit. Die expertise doorgeven vraagt ook een correcte prijssetting.
Zie: 3.3.1 BIJLAGE SWOART DEEL1
Zie: 3.3.2 BIJLAGE SWOART DEEL 2 cijfers en gegevens

10 OMVANG EN RESULTATEN VAN DE WERKING
Kerngegevens en cijfers over de financiën voor 2017 en 2018
Gedetailleerde cijfers betreffende de organisatie kunnen teruggevonden worden in de balans en de
resultatenrekening. Hieronder staat weergegeven hoeveel middelen er naar de diverse onderdelen van
de werking stromen. De info op deze financiële foto van boekjaar 2017 en 2018 neemt LINC mee in dit
beleidsplan. In het zakelijk beleid bij het deel Realistisch financieel meerjarenbeleid expliciteren en
onderbouwen kan u lezen hoe we dit doen.
In onderstaande cijfers kan u zien dat het grootste aandeel van de middelen uitgaat naar de loonkost.
In 2017: 75% en in 2018: 80%. Zoals reeds uitgelegd in het zakelijke deel heeft er zich bij LINC in 2018
een personeelswissel voorgedaan en is er op dat ogenblik gekozen om hoger gekwalificeerde profielen
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aan te trekken om de uitdagingen aan te gaan waar de organisatie voor stond. In de tabellen hieronder
vindt u eerst de grote opsplitsing tussen loonkost en werkingskost. Daarna kan u een detail vinden van
alle kosten en hun aandeel in het geheel.

2017 – bestede middelen – verhouding rekening 61 en 62

2018 – bestede middelen – verhouding rekening 61 en 62
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2017 – bestede middelen – detail

2017 – inkomsten
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2018 – bestede middelen – detail

Inkomsten 2018
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Kerngegevens en cijfers over het personeel voo r 2018 en 2019
Organisatiegegevens
Het team van LINC vzw bestaat uit 5,5 VTE’s: twee educatief medewerkers en een communicatie –en
campagnemedewerker. Samen met hen, maken een webmaster, een office manager en een
secretariaatsmedewerker ter ondersteuning deel uit van het team. De coördinator stuurt het team aan
en wordt zelf aangestuurd door de algemene vergadering en de raad van bestuur.
Naast het vaste personeel, kan LINC ook rekenen op de medewerking van een pool enthousiaste
vrijwilligers. Zowel recensenten, vormingsvrijwilligers als ad hoc projectvrijwilligers maken deel uit van
die groep (30p). Naargelang hun functie worden zij aangestuurd door verschillende leden van het
team. Daarnaast zijn er 7 bestuursleden (Rvb en AV) en 6 kandidaten RvB/AV die in de loop van 2019
werden geïntroduceerd en betrokken zijn geraakt bij het samenstellen van het BELEIDSPLAN.
‘Samen de wereld ontcijferen, verwoorden, versterken en verbinden’ is de missie van LINC. Alle
betrokkenen uit het organigram voelen zich sterk verbonden met die missie. Het is de gedeelde drijfveer
van waaruit ze hun authentieke bijdrage leveren aan de organisatie, ieder vanuit zijn of haar eigen
expertise.

2018
In 2017 en 2018 gebeurden er een aantal personeelswissels. In de loop van 2018 kwamen drie nieuwe
medewerkers in dienst. Tegen september 2018 was het nieuwe team operationeel. Voor de
verschillende functies en functie-onderdelen verwijzen we naar de gedetailleerde tabel in bijlage van
dit beleidsplan en naar het organigram hierboven. Hieronder vindt u alvast medewerkers die in de loop
van 2018 in dienst waren.
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In dienst sinds 2018
Naam + voornaam
medewerker

Datum in
dienst

Datum uit
dienst

Tewerkstellingsbreuk
(VTE)

Bocken Dirk

1/11/2017

1

Vanhellemont Sanne

1/09/2018

1

Schenning Kenneth

5/03/2018

1

Van Engeland Inne

1/08/2016

1

Depreeuw Kitty

1/07/2001

0,5

Pelgrims Sandra

1/02/1997

0,5

30/07/2018

0,5

Schonken Kris

Loonkost

74 506,19
€
20 067,54
€
35 341,43
€
25 252,31
€
27 624,50
€
25 893,10
€
12 423,98
€

Inzet
SCVW
(VTE)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,38
0,38
0,38

Uit dienst gegaan in 2018
Naam + voornaam
medewerker

Datum in
dienst

Datum uit
dienst

Tewerkstellingsbreuk
(VTE)

Valkenborgh An

7/06/2010

4/07/2018

0,5

De Visser Veronica

1/09/2016

18/05/2018

0,4

Van de Walle Riet

1/11/2017

4/02/2018

0,5

Knevels Marie

16/11/2017

9/03/2018

1

Cuypers Eva

16/11/2017

22/05/2018

1

6/06/2016

8/06/2018

0,5

Cornelis Wendy

Loonkost

29 075,99
€
10 719,04
€
2 835,19
€
5 789,90
€
15 834,88
€
15 366,45
€

Inzet
SCVW
(VTE)
0,38
0,3
0,38
0,75
0,75
0,38

Loonsubsidies 2018





Tewerkstellingen in het kader van DAC : Valkenborgh An, Cornelis Wendy, Vanhellemont
Sanne, Depreeuw Kitty, Pelgrims Sandra en Schonken Kris
Sociale maribel : Dirk Bocken en Inne Van Engeland
VIA en VIVO: Alle medewerkers
VOP: Vlaamse ondersteuningspremie voor medewerkers met een arbeidshandicap: Sandra
Pelgrims
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2019
In 2019 zal het personeelsplaatje in grote lijnen gelijklopen aan dat van het najaar 2018. Alleen Sandra
Pelgrims is sinds 2019 in langdurig ziekteverlof omwille van een chronische ziekte. De stafmedewerkers
Sanne, Kenneth en Inne kregen een herziening van hun loonvoorwaarden. Dat besliste de Raad van
Bestuur bij de aanwervingsronde in 2018. Ook hier verwijzen we voor de functies en functieonderdelen
van de medewerkers naar de gedetailleerde tabel in het zakelijke plan van dit beleidsplan.
Naam + voornaam
medewerker
Bocken Dirk
Vanhellemont Sanne
Schenning Kenneth
Van Engeland Inne
Depreeuw Kitty
Pelgrims Sandra
Schonken Kris

Datum in
dienst

Datum uit
dienst

Tewerkstellingsbreuk
(VTE)

1/11/2017
1/09/2018
5/03/2018
1/08/2016
1/07/2001
1/02/1997
30/07/2018

1
1
1
1
0,5
0,5
0,5

Loonkost Inzet SCVW
(VTE)
86 456 €
65 869 €
52 886 €
48 493 €
29 985 €
5 446 €
31 467 €

0,75
0,75
0,75
0,75
0,38
0,38
0,38

Loonsubsidies 2019





Tewerkstellingen in het kader van DAC : Valkenborgh An, Cornelis Wendy, Vanhellemont
Sanne, Depreeuw Kitty en Schonken Kris
Sociale Maribel : Dirk Bocken en Inne Van Engeland
VIA en VIVO: Alle medewerkers
VOP: Vlaamse ondersteuningspremie voor medewerkers met een arbeidshandicap: Sandra
Pelgrims: deze viel weg in 2019 omwille van de langdurige ziekte sinds begin 2019

Kerngegevens en cijfers over de werking voor 2018 en 2019
LINC: werking in cijfers samengevat
Pluizer
2018

2019

Recensies door pluizervrijwilligers

421

408

Aantal vrijwilligers dat op jaarbasis samenkwam in de 4 leesgroepen in Leuven
(2), Gent en Antwerpen

160

181

Vrijwilligers pluizerrecensies

18

23

381.314 387.897

Unieke bezoekers pluizerwebsite

Op basis van die cijfers en een analyse, kiest LINC er voor om de werking van Pluizer de komende jaren
te bestendigen en verder uit te bouwen
Zie: 4.0 BIJLAGE STRATEGIE The FUTURE OF PLUIZER
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2018

2019

Aantal abonnees voorleespakketjes 1.062 1.387

We zien dat het aantal abonnees van de voorleespakketjes de afgelopen twee jaren gestegen is. We
blijven ook in de volgende beleidsperiode inzetten op de voorleespakketjes en willen dat deel verder
versterken.
2018
Aantal unieke bezoekers LINC-website

2019

9.306 10.588

Ontleningen greenscreen, voorleestent, quiz-zuilen

29

21

Campagnes: week van de geletterdheid, digitale week, bib voor iedereen,
aprilvissers

3

2

We blijven actief inzetten op campagnes en dat als trekker en als partner.
Het aantal ontleningen is eerder een gegeven dat voortkomt uit de andere delen van onze werking en
dat zo als een klein passief inkomen extra inkomsten genereert.

2019
Inspiratiedagen (week van de geletterdheid,
mediacoach, e-inclusie,…) voor details zie bijlage
kerngegevens

10

Hasselt, Brussel, Leuven, Gent
Locaties
450
Bereik
Vrijwilligers, medewerkers andere
organisaties, mediacoaches, leescoaches

Publiek

LINC blijft ook de komende beleidsperiode inzetten op dit deel van de werking omdat we op die manier
een groot publiek bereiken. We geven de deelnemers bovendien de kans om hun eigen netwerk te
versterken naargelang hun interessegebied.
2018 2019
Workshops digitaal

37

30

Workshops alfa

33

18

/

2

Workshops SDG – sustainable development goals
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Trajecten

/

3

Keynotes

/

6

De detail van bovenstaande tabel kan u terugvinden in bijlage kerngegevens. We zagen de afgelopen
twee jaren dat het aantal gegeven alfa en digi-workshops afneemt. Dat is een aandachtspunt naar de
volgende beleidsperiode toe. In het deel over het zakelijk beleid: afstemming inhoudelijk en zakelijk deel
en kostenstructuur leest u hierover meer.
LINC maakt ook de strategische keuze om het aantal trajecten verder uit te bouwen in de komende
beleidsperiode. De aanzet daar naartoe is gemaakt en zal voortgezet worden. Met die keuze willen we
meer kunnen inzetten op co-creatie en vraag-gestuurd leren om zo ook onze rol als beweging kracht bij
te zetten.
Hoe ziet ons aanbod er inhoudelijk uit? Welke strategische doelstellingen bewerkstelligen we met dit
aanbod?
Zie 5. BIJLAGE KERNGEGEVENS VAN DE WERKING Omvang en resultaten

Daar vindt u een gedetailleerde weergave van ons huidige inhoudelijk aanbod en van de verwijzing naar
de strategische doelstelling waaronder dat ook in de toekomst zal aangeboden worden.

11 VRIJWILLIGERSBELEID
LINC werkt sinds jaren samen met vrijwilligers in het kader van het project Pluizer, een recensie-website
rond kinder- en jeugdliteratuur, door en voor volwassenen (ouders en grootouders). De werking van
Pluizer bestaat uit vier groepen recensenten die maandelijks samenkomen om boeken en geschreven
recensies te bespreken. Er is een Antwerpse en Gentse groep en er zijn twee groepen in Leuven, in totaal
zijn er dertig recensenten die maandelijks actief zijn bij Pluizer.
Naast recensenten, zijn er ook vrijwilligers binnen LINC actief als bestuursleden, vormingswerkers en
project-vrijwilligers. Het vrijwilligersbeleid verliep in het verleden vaak organisch en ad hoc. Sinds 2018
verloopt het planmatig op vlak van werving, ondersteuning en binding van de vrijwilligers. Via het
jaarlijkse actieplan en de maandelijkse teamvergaderingen wordt dat beleid opgevolgd.
Het nieuwe beleidsplan biedt ons als organisatie een uitgelezen kans om op de fundamenten van het
vrijwilligersbeleid verder te bouwen en de volgende basisprincipes te hanteren:


Professionele ondersteuning met aandacht voor ontwikkeling en levenslang leren.



Waardering en binding van de vrijwilligers.



Participatie vanuit de vrijwilligers en openheid vanuit de organisatie.



Kwaliteit boven kwantiteit.
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Profielen van vrijwilligers
We hanteren de volgende beleidstools (o.a. om de verschillende profielen en hun engagement te
situeren)

(Bron: vorming bij Koen Vermeulen https://vrijwilligerswerkwerkt.be/)

Hoe pakken we het beleid concreet aan?
We werken activiteiten uit die vrijwilligers meer autonomie in hun engagement geven. We
experimenteren momenteel met projectmatige vrijwilligers, iets wat we in het verleden nog niet deden.
Mensen die bij ons vrijwilliger zijn, konden voordien enkel lesgever zijn. Nu kunnen ze intekenen op een
project en activiteiten binnen dat project, waardoor ze een grote autonomie ervaren in hoe ze hun
vrijwilligerswerk invullen. Zo ging een vrijwilliger mee C@FE’s begeleiden en koffie schenken. Een andere
vrijwilliger hielp mee met schrijven aan teksten voor een informatiezuil. Op die manier kan LINC een
diverser vrijwilligersbestand uitbouwen. De eerste ervaringen zijn positief. De projecten waarbij we zo
te werk gaan, zitten in de opstartfase.
We zetten in op een ‘fun factor’ voor onze vrijwilligers. We merken uit gesprekken en de
omgevingsanalyse dat vrijwilligers eerder zullen meestappen vanuit een emotionele dan vanuit een
rationele betrokkenheid. Daarom bouwen we vaste intervisie- en bedankingsmomenten in. Daarnaast
creëren we een drempelverlagend beleid voor (potentiële) vrijwilligers door verre verplaatsingen te
vermijden en hen niet te belasten met administratie.
We betrekken onze vrijwilligers bij alle niveaus van onze organisatie, en informeren hen tijdens
regelmatige contactmomenten tussen medewerkers en vrijwilligers. Doordat zij ons beter leren
kennen, leren wij hen ook beter kennen met de intentie inhoudelijke input te genereren. Daardoor
verhoogt hun intrinsieke betrokkenheid ook. De vrijwilligers zijn actief betrokken geweest bij de
‘doorstartoperatie’ in 2018 en bij het samenstellen van het nieuwe beleidsplan.
Elke vrijwilliger moet zich optimaal gesteund, gewaardeerd en betrokken voelen. Op die manier
worden zij LINC-ambassadeurs die op termijn de motor zullen vormen voor schaalvergroting waarbij
kwaliteit steeds primeert op kwantiteit.
Strategische doelstelling
In het nieuwe beleidsplan gaat LINC verder inzetten op een uitbreiding van vrijwilligers-aantallen (SD5).
LINC gaat daarvoor samenwerken met lokale partners zoals woonzorgcentra en openbare bibliotheken.
De lokale partners zorgen voor een locatie en toeleiding van publiek. LINC voorziet de ondersteuning en
opleiding van vrijwilligers (SD3). LINC en zijn lokale partners creëren daardoor sterke partnerschappen,
waarin ze elkaars krachten versterken. In het verlengde daarvan, gaat LINC ook zijn expertise blijven
inzetten om vrijwilligers van andere organisaties op te leiden.
Zie: 6. BIJLAGE VRIJWILLIGERSBELEID
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12 DE WERELD IS DIGITAAL
De wereld is digitaal. Het digitale is nergens meer volledig afwezig. Dat gegeven creëert ruimte voor
innovatie bij bedrijven, publieke diensten en overheden. LINC volgt die ontwikkeling al vanaf de start
van het internet. Het zet zich in om enerzijds iedereen de ondersteuning en de vaardigheden te bieden
om te kunnen deelnemen aan de digitale samenleving. Anderzijds profileert LINC zich als kritische
observator, die tracht in te grijpen in het ontwerpproces van digitale diensten (SD4) en sensibiliseert
rond de schaduwkanten van de digitale wereld, zoals polarisering, privacy-inbreuk en schermtijd (SD2).
E-inclusieve maatschappij
De maatschappij vergeet vaak zijn minder digitale medemens, waardoor die meer digitale drempels
ervaart. Ilse Marien (2016) stelde vast dat die digitale uitsluiting vaak samenhangt met sociale uitsluiting.
Tegelijkertijd voegde Marien ook twee categorieën toe waarin dat niet het geval is: de sociaal
kwetsbaren die zich weten te emanciperen door hun digitale competenties en andersom, degenen die
digitale drempels ervaren, ondanks hun sterke sociale positie. Die uitdaging noemt men e-inclusie. Er
moet op veel vlakken verandering komen om onze samenleving e-inclusief te maken.
LINC gaat bijdragen aan twee aspecten van e-inclusie. In de eerste plaats wil LINC door middel van
ondersteuningsnetwerken de emancipatie bevorderen van zij die digitale drempels ervaren. Daarbij
stapt LINC af van het idee dat digitale vaardigheden het allerbelangrijkste zijn. Door de snel
veranderende toepassingen hebben veel digitaal kwetsbare groepen nood aan een
ondersteuningsnetwerk waar ze met vragen en problemen terecht kunnen. In de tweede plaats gaat
LINC een bijdrage leveren aan het laagdrempeliger maken van digitale diensten. Digitale diensten testen
hun applicaties en websites altijd aan de hand van een gebruikerspanel en luisteren naar die feedback.
Het probleem is echter dat het gebruikerspanel via digitale kanalen wordt gerekruteerd, waardoor de
stemmen van digitaal kwetsbare groepen niet worden gehoord. In samenwerking met Ilse Marien (VUB)
en een selectie van e-inclusie-initiatieven en socio-culturele verenigingen gaat LINC een panel oprichten
dat gebruikerstesten van applicaties kan uitvoeren in begeleidde fysieke sessies.
Digitaal burgerschap
LINC gebruikt zijn kennis van de digitale wereld om te sensibiliseren aan de hand van de dynamieken
van digitale platformen. LINC-campagnes spelen zich voor een groot deel af op sociale media. Sociale
media zijn daarbij geen wondermiddel. LINC heeft moeten investeren om de juiste kanalen,
tussenpersonen, etc. te identificeren om zijn boodschap bij de juiste mensen te laten aankomen.
Campagnes zijn daar succesvol in doordat ze sociale media combineren met een sterke boodschap en
een uitgebreid partnerschap met lokale actoren.
In de nieuwe beleidsperiode zet LINC verder in op een kritische analyse van de digitale wereld
en sensibilisering rond verwante thema’s. Daarbij gebruikt LINC het begrip digitaal burgerschap. Het
draait erom mensen online samen te brengen, van elkaar te laten leren en zich rond maatschappelijke
thema´s te laten organiseren. LINC ziet in dat het zich ook in de komende vijf jaar innovatief moet
opstellen om goed te kunnen inspelen op recente vernieuwingen. Zo zullen ontwikkelingen op het
gebied van Artificiële Intelligentie privacy-dilemma´s creëren, zoals het recente schandaal rond Google
Home duidelijk maakte. Het zal belangrijk blijven antwoorden te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van
factcheckers en deradicaliseringsmethodieken, op problemen als desinformatie, online radicalisering en
echo-chambers zoals 8chan. LINC blijft zich profileren aan de hand van die thema´s en blijft zich inzetten
voor de analyse van de taal van tech-reuzen en frames van desinformatie.
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13 EEN WERELD IN DUURZAME ONTWIKKELING
13.1 LINC & duurzaamheid: de bibs en de SDGs
LINC onderschrijft het belang van duurzaamheid en legt het verband tussen ‘meervoudige geletterdheid’
(met een holistische invulling zoals participatie, inclusie, burgerschap en mensenrechten) en de SDGs
(Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Agenda 2030).
Meer bepaald doelstellingen 4, 16 en 17 sluiten daarbij aan:
 4. KWALITEITSONDERWIJS
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen
4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als
vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn
4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om
duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en
duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en
geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van
de cultuur tot de duurzame ontwikkeling
Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een
beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving
bieden voor iedereen.


16. VREDE, VEILIGHEID EN STERKE PUBLIEKE DIENSTEN

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker
toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en
toegankelijke instellingen uit.


17. PARTNERSCHAP OM DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN

Versterk de implementatie van middelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame
ontwikkeling
Bibliotheken zijn per definitie duurzame manieren om met informatie om te gaan (cfr. ‘circulaire
economie’). Bovendien zijn zij een onderdeel van de lokale besturen. Zie VVBAD en VVSG. LINC wil
tevens het belang van openbare bibliotheken als gemeen goed ondersteunen (kennis behoort tot de
‘commons’) en als leer- en ontmoetingsplek voor iedereen in de lokale samenleving. (Zie campagne
‘#bibvooriedereen’.) LINC werkt een nieuwe workshop en traject uit: https://www.lincvzw.be/nieuws/nieuwe-workshop-duurzame-bibs, waarin kennis gemaakt wordt met de principes van
de SDGs en op een interactieve manier concrete toepassingen worden uitgerold.

13.2 Een bibliotheek voor IEDEREEN
LINC onderschrijft en ondersteunt ook de campagne #bibvooriedereen die in het bijzonder lokale
besturen oproept om te blijven investeren in bibliotheken, ook na de gemeenteraadsverkiezingen van
2018. De voorbije jaren werd op vele plekken in Vlaanderen al bespaard op collectie, personeel en
werking. De bibliotheek is een basisdienst waar elke burger recht op heeft. Ze levert een belangrijke
bijdrage aan het proces van ‘levenslang leren’ én aan een warme en duurzame samenleving met oog
voor kennis, innovatie en ontmoeting.
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13.3 10.2.3 Geletterdheid en participatie, burgerschap en mensenrechten

Geletterdheid en burgerschap: “Maatschappelijke Geletterdheid” is niet alleen een individueel proces.
Het scherpt het bewustzijn van burgers aan dat ze recht hebben op een plek in de samenleving en dat
overheden daar rekening mee dienen te houden. Participatie is een manier, naast verkiezingen, om
mensen te betrekken bij de samenleving en die in dialoog concreet vorm te geven. Overheden dienen
de context te scheppen waarbij die participatie tot stand kan komen. Toegankelijkheid tot (correcte)
informatie, mondigheid, samenwerking en burgerschap zijn belangrijke onderdelen die het sociale
weefsel kunnen versterken.
Geletterdheid en mensenrechten: vrijheid van meningsuiting is een integraal onderdeel van een
democratie.
Artikel 19 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
Eenieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder
inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en
denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.
Of Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens m.b.t. het recht op vrijheid van
meningsuiting en persvrijheid.
Politisering: wie burgerschap zegt, zegt ook “Politisering”. Dat is dus veel meer dan alleen invloed
uitoefenen op het bestaande ‘politiek’ systeem. Politisering gaat om het ‘politieke’ dat de concrete
politiek overstijgt. Het gaat over de manier waarop we de samenleving willen vormgeven en over het
ter discussie stellen van de bestaande orde:
1. Een grotere en actievere rol voor de burger.
2. Herwaarderen van meningsverschillen.
3. Wat voorheen niet politiek was, is dat vandaag wel. De noodzaak groeit om
maatschappelijke thema’s zoals armoede of klimaat op een integrale manier aan te pakken.
https://www.socius.be/politiserend-werken/

13.4 Inspiratietekst Socius


DUURZAAM DENKEN OVER EDUCATIE SOCIUS ( RONNY LEENKNEGT)
https://socius.be/duurzaam-denken-over-educatie/
“UNESCO WIL DAT HET EDUCATIEF BELEID REKENING HOUDT MET DUURZAME MENSELIJKE EN SOCIALE
ONTWIKKELING.”
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14 EEN SUPERDIVERSE WERELD
We leven in een multidiverse maatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Diversiteit is een dagelijkse
realiteit in heel Vlaanderen en niet langer enkel in grootstedelijke context. Dirk Geldhof spreekt van
‘Superdiversiteit en hoe migratie onze samenleving verandert’. Die superdiversiteit doet nieuwe, maar
ook complexe sociale relaties ontstaan. Ze vraagt een waarderende benadering van verschil, maar ook
verbondenheid en solidariteit.
Die evenwichtsoefening zien we in het etnisch-culturele, maar net zo goed als het gaat over inclusie van
mensen met een beperking, met dementie… Er zijn veel verschillende groepen die moeite hebben om
verbinding te maken en te behouden. Als socio-culturele organisatie omarmen we net dat zoeken naar
evenwicht. We hebben ons de voorbije periode verdiept in enerzijds etnisch-culturele en anderzijds
intergenerationele diversiteit. Door vormingen en deelname aan netwerkmomenten versterken we de
diversiteitscompetenties van alle medewerkers, zodat we die kennis een plaats kunnen geven binnen
onze werking.
LINC doet een aantal projecten of trajecten met een breed en divers publiek. Zo zijn er trajecten rond einclusie, samenwerkingen met De Rode Antraciet waarbij we met gedetineerden aan de slag gaan en
vormingen rond voorlezen voor specifieke doelgroepen zoals mensen met een anderstalige
achtergrond, ouderen en mensen met dementie. Kortom: diversiteit in al haar facetten.
LINC wil vooral iedereen mee, zeker doelgroepen in de samenleving waar emancipatie en verbinding
verzwakt zijn. We spelen daarop in vanuit een waarderende benadering waarbij we veel respect en
ruimte laten voor de kansen en mogelijkheden van onze deelnemers en partners. We zijn ons bewust
van de moeilijkheden rond ‘microkwetsingen’ waarnaar Naima Charkaoui verwijst in haar boek
‘Racisme, over wonden en veerkracht’. We herkenden veel van wat we meekregen uit het
vormingstraject rond racisme dat we bij Motief volgden. Niet reageren op iets wat je hoort of ziet,
onbewust kwetsende vragen stellen aan mensen of over het hoofd praten van een persoon met
dementie, dat zijn kleine, maar enorm belangrijke dingen die we binnen onze vormingen en trajecten
meenemen in ons discours. ‘Ga steeds op zoek naar verbinding met je medemens op een respectvolle,
laagdrempelige, waarderende manier.’ Zo geven we mensen kansen, zonder te veroordelen, ongeacht
wie ze zijn, ongeacht vanwaar ze komen.
We zetten onze vrijwilligers en zij die we bereiken in andere organisaties de diversiteitsbril op, waarbij
we aandacht besteden aan verbindende communicatie en waarderende benadering naar elke mens
toe. We willen mensen sensibiliseren om in te zetten op samenwerkingen, partnerschappen en
vindplaatsgericht werken.
Als organisatie ondertekenden we het Europese charter ‘Every Story Matters’ waarmee de boeken- en
letterensector inclusie in boeken ondersteunt. Iedereen heeft immers het recht om literatuur en
verhalen te ontdekken, maar niet iedereen krijgt daartoe evenveel kansen of wordt even sterk
uitgenodigd om aan literatuur en cultuur deel te nemen. Als organisatie brengen we dat in de praktijk
door met onze projecten rond storytelling aan de slag te gaan bij verschillende doelgroepen, zodat
mensen kansen krijgen hun verhaal te vertellen. Naar lezers toe betrekken we diversiteit zo veel mogelijk
in onze vormingen. Dat gaat van het belang van voorlezen in de thuistaal aanraken tot het gebruiken
van digitale tools en verhalen die het Nederlands kunnen ondersteunen, tot het aanbieden van verhalen
in Vlaamse gebarentaal of het integreren van multidiverse literatuur bij het voorlezen aan ouderen.
Met de Pluizer-recensenten openden we het debat rond diversiteit waardoor ze gerichter gaan lezen.
Op die manier pikken we in op het charter ‘elk verhaal telt’ van Literatuur Vlaanderen.
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Vanuit onze missie waarbij we inzetten op het versterken van het sociale weefsel, e-inclusie nastreven,
kritisch inzicht verhogen en meerstemmigheid waarderen, willen we als organisatie mensen ook niet
herleiden tot één aspect van hun identiteit, maar hanteren we een benadering van “kruispuntdenken”10,
waarbij we gelaagdheid en complexiteit erkennen en ook benoemen. We willen diversiteit niet
fragmentarisch aanpakken, maar als een manier van zijn, waarbij we graag werken met een diversiteit
aan mensen. We gaan bewust op zoek naar partners, medewerkers en projecten binnen multidiverse
kringen om diversiteit ook waar te kunnen maken binnen onze werking. We verwachten van onze
bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers dat ze een meervoudige bril kunnen opzetten, waarbij ze
zich bewust zijn van hun eigen referentiekader. Zo hopen we op termijn te groeien op verschillende
niveau’s (werking, samenwerking en beleidsmatig) naar een effectieve “divers-sensitieve organisatie”11.
We zijn ons er zeer van bewust dat het gaat om een proces dat slechts langzaam kan groeien, wat niet
wegneemt dat we die boodschap ook willen uitdragen naar onze omgeving en tijdens de
vormingssessies die we geven.
Zie: 7. BIJLAGE DIVERSITEIT stramiennota

10

Bij kruispuntdenken of intersectionaliteit besteedt men aandacht aan de koppeling van verschillende maatschappelijke ‘betekenisgevers’
of indelingen zoals etniciteit, klasse, leeftijd, enzovoort. Men bekijkt de samenloop van discriminatiegronden en de complexe dynamieken die
daaruit voortvloeien.
11
de gevoeligheid om in te schatten wanneer verschil er wel of juist niet toe doet. Het gaat dus over het paradox dat we aan de ene kant
meer aandacht willen voor verschillen, maar anderzijds niet telkens willen gewezen worden op verschil, maar gewoon erkend willen worden
als mens.
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15 ZAKELIJK BELEID
15.1 11.1 Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
15.1.1 Professioneel beleid
Inleiding
LINC is een kleine organisatie. Een team van zes vaste medewerkers (5,5 VTE’s) vormt de dynamische
kern van de werking. Wie niet groot is moet slim zijn. In het nieuwe team dat werkzaam is sinds midden
2018, vind je een zeer diverse mix aan competenties: creativiteit, innovatie, leergierigheid, coördinatie,
analyse, empathie… Elke medewerker zet zich flexibel in, leert graag bij en reageert proactief op wat er
speelt in het werkveld. De complementariteit van de profielen in dit team maakt dat het zeer flexibel en
krachtig kan optreden. Bij de omvang en resultaten van de werking – kerngegevens over het personeel
vindt u het organigram van de organisatie terug.
Team
Bij de organische personeelswissel in 2018 is er bij de aanwerving van nieuwe medewerkers bewust
gekozen om in zee te gaan met kandidaten die - ieder in hun expertisegebied - zeer ondernemend en
leergierig zijn en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Het gaat om profielen die al enige
ervaring opgebouwd hadden en het klappen van de zweep al eerder konden ervaren. Op die manier wil
LINC in de eerste plaats haar missie in de snel veranderende maatschappij in de wereld zetten. Naast de
gedeelde gedrevenheid en ervaringsgraad van de teamleden, ziet de organisatie de spreiding op vlak
van leeftijd als een belangrijke meerwaarde en een bevordering van levenslang leren. In de tabel op de
volgende pagina zie je een overzicht van de verschillende functies binnen LINC en de tijdsbesteding per
functieonderdeel per product of activiteit.
De organisatie kan één dag per week rekenen op de medewerking van een OKAN-stagiaire. Het team
betrekt de stagiaire op allerlei fronten, zodat hij of zij een ruime ervaring kan opdoen binnen het sociocultureel werk en de schoolse bagage kan verrijken met de dagelijkse realiteit van het werkveld. De
kracht van taal speelt ook hier een grote rol.

Teamoverleg
Wekelijks is er op maandag een scrum: het voltallige team neemt een half uur de tijd om - al staande bij
het scrumbord - te overlopen wie waarmee bezig is en hoe daar verder vorm aan gegeven moet worden.
Een klein team heeft het voordeel snel te kunnen communiceren, te schakelen en in te spelen op de
nieuwe kansen die zich aandienen. Elke medewerker doet dat vanuit zijn eigen
verantwoordelijkheidsgebied: coördinatie, communicatie en campagnes, educatie, webdesign en office
management. Het team ervaart die manier van werken als motiverend en energie-gevend. Tijdens de
scrum wordt ook duidelijk waar deeloverleg nodig is. Dat wordt dan ingepland. Naast het wekelijkse
‘kort op de bal’-overleg wordt er maandelijks een teamvergadering gehouden om meer uit te zoomen
en de grotere gehelen te bespreken.
Het personeelsbeleid in detail vindt u hier

Kennismanagement en informatie-overdracht
LINC werkt met google-drive om bestanden te beheren en te delen en dat zowel intern binnen het team
als extern naar de RVB, de vrijwilligers en anderen toe. In de gedeelde agenda heeft iedereen ten allen
tijde zicht op ieders bezigheden. Projecten worden bijgehouden en opgevolgd in Trello. Door gebruik te
maken van die online-toepassingen hebben medewerkers overal toegang tot de informatie die ze nodig
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hebben om te kunnen werken. Het werken van op afstand: thuis of onderweg van en naar workshops,
lezingen… wordt zo gefaciliteerd en de tijd wordt efficiënt gebruikt.
Naast de interne kruisbestuiving en de leerervaringen opgedaan in het werkveld, volgen de teamleden
ook formele bijscholingen en studiedagen om competenties te verbreden waar nodig.
Zie: 8.8 BIJLAGE IKZ & KENNISBEHEER

Vrijwilligers
Naast het team van zes vaste medewerkers, werken we samen met een pool van vrijwilligers. We maken
er een punt van om vrijwilligerswerk op maat aan te bieden, omdat we er overtuigd van zijn dat dat hun
motivatie ten goede komt. Zo zijn er recensie-vrijwilligers voor de Pluizer recensiewebsite,
vormingsvrijwilligers die mee onze vormingen gaan geven, projectvrijwilligers die ad hoc meewerken
aan projecten, enz. In de komende beleidsperiode kiezen we ervoor om onze vrijwilligerspool verder uit
te breiden. We willen op die manier het aantal workshops opschalen en zo een groter bereik creëren.
Lees meer over het vrijwilligersbeleid.
Raad van Bestuur en Algemene Vergadering
Het LINC-team wordt aangestuurd door de raad van bestuur en de algemene vergadering die mee de
missie en visie onderschrijven van de organisatie. LINC streeft ernaar om in het bestuur een
representatie terug te vinden van de verschillende deelgebieden van de organisatie. Sinds 2018 is er een
vernieuwende beweging aan de gang om die representatie te bewerkstelligen. Naast de zes bestaande
leden van de RVB, werden zes nieuwe kandidaat-leden aangetrokken en uitgenodigd om kennis te
maken. Op die wijze wenst LINC het bestuur te verrijken met expertise uit de financiële en de
commerciële sector. Er komen ook sociale ondernemers bij die ervaring binnenbrengen met organisaties
in transitie. Er werd ook iemand uitgenodigd met expertise omtrent het thema diversiteit. Daarnaast
betrokken we ook twee externe stakeholders uit de bibliotheeksector. Die vernieuwende beweging
zetten we verder in de volgende beleidsperiode.
De raad van bestuur en de algemene vergadering keuren de begroting en het jaarresultaat goed. In de
loop van het jaar – gespreid over verschillende kwartalen – worden de cijfers van de budgetcontrole
absoluut (tabelvorm) en relatief (grafisch) getoond en toegelicht om volledige transparantie te
garanderen.
Inkomsten
De inkomsten van LINC bestaan enerzijds uit twee exploitatiesubsidies: de structurele werkingssubsidie
en de VIA-subsidie. Daarnaast ontvangt LINC enkele compenserende bijdragen om de loonkost te
verminderen. Daartoe behoren sociale Maribel, DAC, VIVO-subsidies. Al die subsidies samen maken
zowat 85% van de inkomsten van LINC uit. Daarnaast verwerft LINC eigen middelen. LINC kiest bewust
voor een waaier aan inkomstenbronnen. Daaronder vallen inkomsten uit workshops, trajecten, lezingen,
het recenseren van kinder- en jeugdboeken om volwassenen te inspireren, partnerschap in Mediacoachtraject, intekenen op projectsubsidies, etc.
De afgelopen jaren koos LINC ervoor om een deel van de stijgende kosten, meer bepaald de loonkosten,
zelf te financieren met spaargelden die in het verleden opgebouwd werden. Aangezien die reserves
ondertussen geslonken zijn, is dit scenario voor de organisatie de komende jaren niet meer mogelijk.
Hoewel LINC in haar strategische doelstellingen bij bepaalde activiteiten ook extra inkomsten zal
verwerven, is dat onvoldoende om de loonkostenstijging te dekken.
In het kader van het neerzetten van de missie, ziet LINC de meerwaarde in van het werken met die
verschillende inkomstenstromen. Tegelijkertijd zorgt dat gegeven echter voor een grote complexiteit.
Het vraagt van het kleine team een hoge graad van maturiteit en ondernemerschap. Daaruit vloeide ook
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de keuze voor een team met ervaren profielen voort en die beslissing heeft een repercussie gehad op
de loonkost, die 85% uitmaakt van de totale kost van de organisatie. Bovendien stijgt de loonkost
jaarlijks omwille van indexatie en anciënniteit.
LINC zet in op een gestructureerde externe communicatie en PR en heeft daartoe een communicatieplan
geschreven waarin alle communicatie-elementen (marketingmix, persona’s, …) omschreven zijn. U kan
het communicatieplan verder in dit beleidsplan. Daarnaast worden er ook thematische campagnes
gevoerd.
LINC heeft gedurende de afgelopen jaren een stevig netwerk opgebouwd. In de stakeholdersanalyse
vindt u meer info over onze interne en externe stakeholders.

15.1.2 Kwaliteitsbeleid
LINC wil garant staan voor een duurzaam kwaliteitsbeleid.
Op de vormingen en workshops die LINC geeft, volgt telkens een - elektronische - evaluatie en dat zowel
voor de medeorganisator als voor de deelnemers van de vorming. De output van deze evaluatie wordt
jaarlijks twee keer verzameld en gebruikt om te optimaliseren. Maar ook op het ogenblik van de
workshops en de vormingen zelf, houden de vormingsgevers steeds voeling met wat er leeft en wat voor
verbetering vatbaar is. De medewerkers van LINC reflecteren daar ook over en delen hun reflecties met
het team om zo het voortschrijdend inzicht optimaal te benutten en de kwaliteit van workshops en
vormingen te garanderen.
LINC staat in nauw contact met de vrijwilligers die de missie mee waarmaken. De band tussen
medewerkers en vrijwilligers is informeel en nodigt uit tot uitwisseling en permanente evaluatie van de
samenwerking. Daarnaast is er jaarlijks een vrijwilligers-dag die de relaties extra aanhaalt. Zo streeft het
team naar een kwalitatieve samenwerking met de vrijwilligers.
Wanneer LINC partnerschappen aangaat, bijvoorbeeld bij het organiseren van een studiedag, zal de
samenwerking altijd afgerond worden met een evaluatiemoment. Daarbij overlopen de partners wat de
sterke punten van de samenwerking zijn, en wat er verbeterd kan worden om een toekomstige
kwalitatieve samenwerking te blijven bewerkstelligen. LINC maakt daarnaast gebruik van tools als TOC
(kompas dat richting geeft op lange termijn), EFQM (de foto van de organisatie qua management en
beleid die je op regelmatige basis neemt) en PCDA (voor het beheren van projecten en activiteiten).
Zie: 8.8 BIJLAGE IKZ & KENNISBEHEER

15.2 Realistisch financieel meerjarenbeleid expliciteren en onderbouwen
De organisatie heeft in 2018 in het kader van een doorstartoperatie gekozen om hooggeschoolde en
ervaren personeelsleden aan te trekken om LINC nieuw leven in te blazen. Wanneer we de
meerjarenbegroting opmaken merken we dat de loonkost de komende jaren sterk toenemen vanwege
index en anciënniteit. Met die realiteit heeft de organisatie de komende jaren rekening te houden. De
huidige financiering bedraagt: 217 497,06 bewegingssubsidie en DAC-subsidie. LINC vraagt voor de
komende beleidsperiode een verhoging van €65.000. In de vorige beleidsperiode heeft LINC ervoor
gekozen om een deel van de inkomsten te prefinancieren met de spaargelden die ze in het verleden
opgebouwd heeft en zo de balans tussen inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden. De komende
beleidsperiode verandert LINC op dat vlak van koers.
In het kader van dit beleidsplan zorgt LINC voor extra inkomsten om de werking te financieren. Het
partnerschap met Mediacoach, de Pluizer-recensies en de workshops zijn bijkomende bronnen van
inkomsten naast de structurele subsidie.
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LINC zal zich daarnaast verder inzetten voor het binnenhalen van projectsubsidies. Het nieuwe team dat
nu één jaar operationeel is, is het afgelopen jaar proactief op zoek gegaan naar andere subsidiekanalen
en zal dat ook in de toekomst blijven doen. Er werd het afgelopen jaar meermaals ingetekend op
projectsubsidies en uit de feedback daarop hebben de stafmedewerkers heel wat opgestoken. Die
lessen worden meegenomen om de komende jaren het aandeel ‘middelen uit projectsubsidies’ te doen
toenemen. Het is de wens van het team om hier ‘kruisbestuivend’ te werk te kunnen gaan. LINC wil de
expertise uit de thema’s van het beleidsplan en thema’s waarvoor het projectsubsidies indient elkaar
laten versterken.
Door inschakeling van vrijwilligers willen we bepaalde onderdelen van de werking verzelfstandigen. We
creëren zo ruimte om naast de reguliere werking in te zetten op ad hoc projectsubsidies. We voorzien
een aangepast prijzenbeleid om beter in te spelen op de noden en behoeften van onze doelgroepen.
Lees meer.
De inkomstenstroom bij LINC is gedifferentieerd en bestaat uit volgende componenten:







Structurele subsidies: CJSM + DAC voor de activiteit die we uitvoeren in het kader van het
beleidsplan.
Loonkostensubsidies: Sociale Maribel, VIA en VIVO
Inkomsten uit workshops, trajecten en lezingen
Inkomsten uit de verhuur van voorleestent, green screen en quizzuilen
Inkomsten uit projectsubsidies
Overige bedrijfsopbrengsten: doelgroep-vermindering RSZ en werknemersbijdrage
maaltijdcheques

15.3 Toepassing van principes van goed bestuur
Het bestuur en de algemene vergadering van LINC onderschrijven de principes van goed bestuur. We
verwijzen daarvoor naar ‘Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen Fonds’
en https://goedbestuur.be/.
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Volgens die code moeten bestuursorganen aan 5 principes voldoen:
 Hun rol en bevoegdheden dienen om missie en doelen te realiseren.
 Ze leggen verantwoording af aan elkaar volgens het principe van ‘checks and balances’.
 Ze werken transparant en informeren elkaar.
 Ze erkennen het belang van stakeholders onder meer bij strategische beslissingen.
 Ze zijn zorgvuldig samengesteld in relatie tot wat hierboven is opgesomd.
In 2019 zijn we op zoek gegaan naar een aantal nieuwe mensen, in totaal zes personen met verschillende
profielen en expertise die LINC kunnen versterken: social entrepreneurship, vorming, bibliotheekbeleid,
zakelijk beleid en diversiteit. Er werd een intakegesprek gevoerd en als kandidaat-bestuurder hebben zij
een aantal vergaderingen van RvB of AV actief bijgewoond. In 2020 worden de kandidaturen omgezet
in een formeel engagement. Tevens wordt de vraag gesteld of de huidige bestuurders zich verder willen
engageren.
Formeel zijn de huidige afspraken geactualiseerd in de statuten van het interne reglement. In 2020
worden die afspraken onderwerp van evaluatie en eventuele aanpassing. In het kader van goed bestuur
zullen een aantal principes (en eventueel evaluatie- en beoordelingscriteria) verder uitgediept worden.
De volgende aspecten zullen besproken worden. Zo moet een organisatie vanuit haar missie en doelen:
●
●
●
●

aangeven hoe ze transparantie en verantwoording van en in haar bestuur organiseert
expliciteren wat de samenstelling, rol en bevoegdheden van de bestuursorganen zijn
aangeven hoe interne en externe stakeholders betrokken zijn bij strategische beslissingen
aantonen hoe ze de principes van goed bestuur toepast, waar ze eventueel verder in wil groeien
en welke initiatieven ze daarvoor neemt

Goed bestuur: aandachtspunten
We gebruiken de bevragingstool ‘goed bestuur’12 en bundelen de resultaten ter bespreking. Mogelijke
aandachtspunten ter uitdieping zijn (zie beleidsplan ’21-’25[1] ):






Professionalisme, leiderschap en governance binnen een social-profitorganisatie
Welke actoren, processen, competenties en resultaten spelen een rol?
Hoe bepalen we de “maatschappelijke impact” (zie Theory of Change) en hoe kunnen we die
evalueren?
Welke competenties zijn er en welke hebben we nodig?
Hoe bepalen we de kwaliteit van processen en de interactie tussen de betrokken actoren?

Zie: 8.9 BIJLAGE GOED BESTUUR zie ZAKELIJK MODEL

12

https://goedbestuur.be/
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15.4 Personeelsbeleid
Loonbeleid
In 2018 heeft de Raad van Bestuur de loonbarema’s goedgekeurd die de basis vormen van het loonbeleid
(cfr. PC 329.01). Voor de stafmedewerkers zijn een aantal extralegale voordelen voorzien
(maaltijdcheques).
Functies (zie bijlage)
Stageplaatsen



1 OKAN leerling (1 schooljaar)
Student bachelor in de gezinswetenschappen (Odisee)

Functie – functionering en evaluatie


Beschrijving functies, rollen, competenties en resultaatsgebieden (zie bijlage)
o Functiebeschrijvingen verfijnen mbt resultaatsgebieden
o Functiegesprek
o Functioneringsgesprek voorzien
o Evaluatiegesprek
o Zie ook: https://new.socius.be/wp-content/uploads/2016/01/Hefboom1.pdf

VTObeleid (zie ook kennismanagement)




Via het teamoverleg en functioneringsgesprekken worden de noden in kaart gebracht qua
vorming
Specifieke thema’s: storytelling, mediawijsheid, financieel beheer en grafische programma’s
Vormingsaanbod via Socius: mbt vorming of ontwikkeling beleidsplan decreet

Welbevinden: vertrouwenspersoon via IDEWE
Zie: 8.5 BIJLAGE PERSONEELSBELEID
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15.5 Communicatieplan & marketingstrategie
Inleiding
We nemen de ‘marketingmix’ als basis en kompas voor onze communicatie- en marketingstrategie.
De input voor dit plan komt van onze ervaring, netwerking en bevraging van klanten/stakeholders van
de voorbije jaren. En voor dit nieuwe BELEIDSPLAN verwijzen we naar de SWOART, stakeholdersanalyse
en de nieuwe missie/visie en strategische/operationele doelstellingen die we willen implementeren.
Het doel van de communicatiestrategie is efficiënt en effectief te werken (‘de goede dingen goed te
doen’) en een scherpere focus te hanteren in onze communicatie om op die manier een meer
resultaatgerichte aanpak te realiseren.
We nemen de 4P’s Product, Prijs, Plaats, Promotie als kapstok voor onze marketingmix mbt ‘diensten en
producten’. We geven de mix een eigen invulling en breiden die vervolgens uit naar andere P’s.
De Marketing mix en het communicatieplan worden als kompas gebruikt en opgevolgd via onze
(half)jaarlijkse evaluatie. Zo worden ze grondig geanalyseerd en bijgestuurd waar nodig.
Beknopte conclusies uit onze SWOART



Te breed en te uitgebreid aanbod. Weinig focus.
Onduidelijk profiel, missie/visie voor wat staat LINC (Waardering voor aanpak, creatieve flexibele
organisatie, expertise in huis).

Voor dit BELEIDSPLAN voorzien we qua aandachtpunten op vlak van communicatie:
 Strategische Doelstellingen die doelgerichter zijn,
 een nieuwe Missie/Visie die ook communicatief in de wereld zal gezet worden (Bv
‘meervoudige geletterdheid’: wat betekent dat de facto voor (alle) burgers en
samenleving?).
 De impact van onze resultaten en interventies beter communiceren naar
doelgroepen/klanten/prospects en netwerkorganisaties.
Stakeholdersanalyse: doelgroepen en segmenten
Samengevat: meer vat krijgen op verwachtingen/noden en behoeften van de verschillende doelgroepen
op vlak van ‘meervoudige geletterdheid’ (zie ook SDs):






bezoekers van bibliotheken en leergrage burgers.
vrijwilligers actief in bibliotheken.
Leden/achterban van middenveldorganisaties (OKRA, Davidsfonds etc.).
Vrijwilligers actief in het leespromotiecircuit: Rode Kruis, woonzorgcentra etc.
Kansengroepen, mensen met specifieke noden en behoeften (mensen in armoede, vluchtelingen).
Indirect: mensen met dementie.



+ Medeorganisatoren (bibliothecarissen,
middenveldorganisaties..enz).

diensthoofden,

koepelorganisaties

(VVBAD),

We voorzien een aantal Persona’s (zie bijlage) om een meer gerichte communicatiestrategie te
kunnen voeren.
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Invulling van de Marketingmix (4 P’s)
PRODUCT of ‘Customer Solution’
Intro
We hebben het in deze nota vaak over ons aanbod/product. We verduidelijken die begrippen graag aan
de hand van een opsplitsing:
 Ons kernproduct is geletterdheid in al zijn facetten
 Onze tastbare producten zijn
o Workshops Alfa
o Workshops Digi
o Projecten
o Campagnes
o Studie- of inspiratiedagen
 Onze uitgebreide producten zijn
o Netwerk rond geletterdheid
o Ondersteuning bij geletterdheid
o Een community rond geletterdheid
Productniveaus voor het product of dienst
Kernproduct (lost het probleem op, niet tastbaar)
Technieken, tools en inspiratie om leesplezier te bevorderen en voorlezen te stimuleren.
 Storytelling en reminiscentie.
Technieken, tools en inspiratie in het kader van digitale vaardigheden en mediawijsheid om met
desinformatie om te gaan, om content te creëren, om problemen mbt het gebruik van apps op te lossen.
 Advies (kritische analyse) en oriëntatie voor de aankoop van goede kinder- en jeugdboeken
(Pluizer), inspiratie
Tastbaar product (gaat over het product of dienst) zelf.
 Vormingen: laagdrempelig, inspelend op context, achtergrond en behoeftes van de
deelnemers.
 Trajecten: grondige professionele aanpak, verdiepend
 Tools: voorleespakketjes etc.
 Pluizer-website
Uitgebreid product
Andere producten?
 Tools (greenscreen, quizzuil, voorleestent, LINC@fé)
 en voorleespakketjes
 Pluizerboeken en auteurs + illustrators
 Zie Personen: LINC-team & expertise en stories; idem voor Pluizer-vrijwilligers
Prijs of ‘Cost to the Customer’





Toegankelijk qua prijs (via bibliotheek vaak gratis voor gebruikers)
Verhouding prijs-kwaliteit wordt geapprecieerd (blijkt uit onze bevragingen)
Prijs voor medeorganisatoren is haalbaar (verschil tussen ‘maatwerk’ en ‘standaard
vormingen’)
Uitzonderlijk is de prijs wel een obstakel voor sommige (kleinere) bibs. Dan moet er een
procedure gevolgd worden ter goedkeuring: aandachtspunt om na te gaan hoe we hiermee
omgaan (bv. Bundelen met activiteiten op andere plekken of aangepast prijzenbeleid?)
Beleidsplan LINC vzw 2021 – 2025
Pagina 55 van 79

Plaats of ‘Convenience’





Vormingen en activiteiten van LINC gaan vaak door in de openbare bibliotheek: die plaats
wordt geassocieerd met lezen, leren, informatie en verhalen
De ruimtes van de bib worden optimaal benut (niet-klassikale opstelling van de stoelen etc.)
Bib ‘als derde plek en tweede thuis’: een (toekomstgerichte en participatieve) plek voor en
met mensen mbt beleving, ontmoeting en leren
Aandachtspunt: nagaan of andere (laagdrempelige) locaties ook kunnen worden gebruikt
(ontmoetingscentra, culturele centra, zie ook: samenwerking met middenveldorganisaties)

Promotie of communicatieplan
Specifieke doelstellingen








LINC werkt aan een aantrekkelijk en betrouwbaar imago door middel van een consistent
communicatieverhaal en een efficiënt gebruik van de kanalen in eigen beheer.
LINC treedt actief naar buiten met zijn aanbod en bereikt daarmee zijn traditionele doelgroepen
maar boort ook nieuwe partners aan.
 We voorzien een product- en projectcommunicatie (ook om expertise en stoytelling in de verf
te zetten)
 Doelgroepencommunicatie & persona’s
LINC wordt een expertisecentrum in ‘meervoudige geletterdheid’. De vereniging is algemeen
gekend door partners en andere spelers in de brede en maatschappelijke geletterdheid. Mensen
die met geletterdheid aan de slag willen komen bij LINC terecht.
In 2025 is er een actieve LINC-community van klanten, vrijwilligers, medewerkers en partners
Bij een nieuw vrijwilligersbeleid hoort een stevig communicatieplan. Potentiële vrijwilligers
worden aangetrokken door LINC omdat ze ‘er deel van willen uitmaken’. Dat doen we door op een
positieve & authentieke manier te delen waar we mee bezig zijn via kanalen in eigen beheer. Waar
opportuun, experimenteren we met nieuwe kanalen.

Persona’s
Alles staat of valt met onze doelgroep. Daarom moeten we eerst een goed beeld krijgen van wie onze
huidige klanten zijn en die verzameling (steeds) verder aanvullen met mogelijke en/of gewenste klanten.
Dat is iets waar we via onze stakeholderanalyse systematisch actief mee bezig zijn. We doen dat door
het creëren van persona’s, ofwel ‘klantentypes’. Zo wordt het makkelijker onze werking af te stemmen
op onze doelgroepen. Naast ons aanbod willen we immers ook de communicatie van onze organisatie
op maat van onze persona’s krijgen.




Zie: 8.6.1 BIJLAGE COMUNICATIEPLAN Sociale Media Strategie (Werkdocument)
Zie: 8.6.2 BIJLAGE COMMUNICATIEPLAN Personas
Zie: 8.6.3 BIJLAGE COMMUNICATIE EN MARKETING PLAN

15.6 Afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk deel beleidsplan
LINC maakt gebruik van het ‘business model canvas’, een integraal instrument dat bestaat uit negen
bouwstenen en fungeert als kompas om het zakelijke en inhoudelijke op elkaar af te stemmen. We
volgden daarbij een aantal stappen: de startsituatie en de langetermijndoelen werden geformuleerd, de
verschillende management-domeinen werden afgestemd op elkaar en bijgestuurd via jaarlijkse
evaluatie en planning. In de volgende paragrafen bespreken we de negen bouwstenen, toegepast op
LINC.
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1. Klantsegmenten
Om te weten te komen wie onze belangrijkste klanten zijn en wat hun behoeftes zijn, heeft LINC in 2018
en 2019 verschillende sporen gevolgd:
 LINC maakte een grondige oefening wat betreft de interne en externe stakeholders. Daarvoor
verwijzen we naar de stakeholdersanalyse.
 Deelnemers en medeorganisatoren die bij LINC een workshop volgden, kregen achteraf een
elektronisch evaluatiedocument waarop ze de workshop konnen beoordelen. Twee keer per
jaar worden de resultaten daarvan verwerkt en gebruikt om verdere optimalisaties door te
voeren. Ook de komende beleidsperiode zullen wij die interne kwaliteitszorg handhaven.
 In 2018 hielden we een focusgroep met externe stakeholders.
 Er werd een Ronde van Vlaanderen gehouden waarbij bibliotheken in Vlaanderen bezocht
werden en er kwam een samenwerkingsverband in Limburg (zie bijlage).
 In 2018 hielden we een online bevraging bij de bibliotheken.
 De vrijwilligers die intekenden op onze Voorleespakketjes werden bevraagd.
2. Waardepropositie
Bij deze bouwstenen wil de organisatie formuleren welk waardevol aanbod ze aan klanten kan bieden
vanuit haar missie en visie. LINC wil inzetten op de verbindende en emanciperende kracht van taal om
de samenleving te versterken. Vanuit die insteek haalt LINC twee grote focuspunten uit de
contextanalyse waarop het zijn aanbod zal afstemmen: enerzijds blijkt er in deze snel evoluerende
digitale maatschappij een zeer grote behoefte aan ondersteuning van burgers om hen mediawijzer en
digitaal vaardiger te maken en hen zo blijvend mee te betrekken in dit digitale tijdperk. Een tweede focus
die we leggen, betreft de verborgen eenzaamheid die in dit tijdperk een grote uitdaging vormt. In het
kader daarvan voorziet LINC een aanbod rond storytelling om eenzaamheid te doorbreken. In
strategische doelstellingen 1-5 staat concreter beschreven hoe we daarmee aan de slag gaan.
3. Klantenrelaties
LINC staat in contact met verschillende soorten klanten met uiteenlopende behoeftes. Er zijn de
bibliotheken, het middenveld, Mediacoach, VVBAD… In de inleiding van de strategische doelstellingen
en in ons communicatieplan is te vinden welke strategie LINC inzet om zijn klantenrelaties te versterken.
Ook strategische doelstelling vijf ‘Achterban vergroten, uitdiepen & versterken’ geeft weer hoe we dat
willen aanpakken.

4. Kanalen
In het communicatie- en het marketingplan kan teruggevonden worden welke kanalen LINC inzet om
doelgroepen te bereiken. Om meervoudige geletterdheid uit te dragen voert LINC ook verschillende
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thematische campagnes. In strategische doelstelling twee ‘Verhalen begrijpen en ontcijferen’ is
daarover meer terug te vinden.
5. Inkomstenstromen
De inkomstenstroom bij LINC is gedifferentieerd en bestaat uit verschillende componenten. In het deel
hierboven ‘Realistisch financieel meerjarenbeleid expliciteren en onderbouwen’ is de gedetailleerde
info terug te vinden.
6. Mensen en middelen
De inrichting en de cultuur van LINC kan u terugvinden in het voorgaande punt rond professionalisering.
In de samenvattende tabel in bijlage geven we een overzicht van de verschillende functies, hun
functieonderdelen en de bestede tijd per onderdeel per product of activiteit. In onderstaande tabel
geven we een overzicht van de manier waarop we de middelen zullen inzetten per strategische
doelstelling. Zie 8.1 BIJLAGE ZAKELIJK BELEID overzicht functies en functieonderdelen
Strategische doelstelling
Aantal
VTE

KOSTEN
Personeelskost Werkingskost

OPBRENGSTEN
Opbrengst
Andere
Subs. SCW

SD1
verhalen vertellen

0,6

38.996 €

765 €

30.818 €

13.612 €

SD2
verhalen begrijpen en
ontcijferen

1,5

97.490 €

1.913 €

77.045 €

34.030 €

SD3
ondersteuningsnetwerken

1,1

71.493 €

1.403 €

56.363 €

24.955 €

SD4
kwetsbare groepen een stem
geven

0,8

51.995 €

1.020 €

41.090 €

18.149 €

1

65.993 €

/

51. 363 €

22.687 €

Administratie

0,5

32. 497 €

25.681,55
€

11.343 €

TOTAAL

5,5

357.464€

282.497 €

124.777€

Coördinatie

5.100 €

Beleidsplan LINC vzw 2021 – 2025
Pagina 58 van 79

7.

Kernactiviteiten

Voor deze bouwsteen verwijzen we naar de strategische doelstellingen 1-5 waarin u een overzicht
terugvindt van campagnes, vormingen, trajecten, Pluizer, maaksessies, publicaties… waar LINC op inzet.
Ook bij de kerngegevens en cijfers over de werking in het deel omvang en resultaten van de werking,
vindt u cijfers en inhoud betreffende de jaren 2018 en 2019.
8.

Strategische partners

LINC kiest ervoor om strategische partnerschappen aan te gaan met openbare bibliotheken, VVBAD,
Cultuurconnect, het netwerk rond de Week van de Geletterdheid, Mediawijs en Iedereen Leest. We
verwijzen hier ook naar strategische doelstelling vijf ‘Achterban vergroten, uitdiepen & versterken’.

9.

Kostenstructuur: kosten voor de ontwikkeling

Het ontwikkelen van workshops en trajecten vraagt om het doelgericht en efficiënt inzetten van kennis,
rekening houdende met de behoeftes van de klant. We voorzien de optie om een gedifferentieerd
prijsbeleid te hanteren. Voor de workshops die we ontwikkeld hebben en die we na de drie eerste keren
door vrijwilligers laten geven, kunnen we bijvoorbeeld opteren voor een lagere vraagprijs.
De basis voor de kostprijs is de loonkost die in rekening gebracht wordt.
De gemiddelde dagloonkost bedraagt 294€. De berekening ziet er dan als volgt uit:
loonkost 2021: 5,3 VTE: 358 000 €
gemiddeld jaarloonkost per VTE 67 547 €
gemiddelde dagloonkost per VTE 294 €
Die kost hebben we te toetsen aan de markt. In de evaluaties van de workshops polsen we onder andere
naar de prijs. We kennen ook de huidige realiteit van onze klant en we houden daar rekening mee.




Na de verkiezingen en bij de omvorming van de lokale besturen werd decretaal bepaald dat
de budgetten op een andere manier besteed moesten worden. Daar waar de bibliotheken
vroeger een budget kregen, krijgen de nieuwe besturen nu gelden voor cultuur en sport.
De budgetten die de bibliotheken nu krijgen hangen dus af van de prioriteiten van het
nieuwe bestuur.
Sinds vorig schooljaar is er bij de Limburgse bibliotheken een pilootproject van start gegaan
met een ééngemaakt bibliotheeksysteem, later werd dat verder uitgerold naar andere
bibliotheken. Daardoor werd de tijd van bibliotheken opgeslorpt.
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16 BEOORDELINGSELEMENTEN

Sjabloon voor de beschrijving van de invulling van elk
beoordelingselement
sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking
in Vlaanderen (en Brussel)
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.
INLEIDING
Als socio-culturele organisatie zet LINC de kracht van taal in om brede geletterdheid aan te pakken.
LINC geeft workshops en vormingen, begeleidt trajecten en sensibiliseert door middel van
campagnes en acties gericht op Vlaanderen en Brussel, waarbij ze consequent de pedagogiek van
de meervoudige geletterdheid inzet. LINC wil inspireren, burgers verbinden en versterken, samen
met hen de wereld ontcijferen en verwoorden. Om de impact van haar acties te vergroten werkt LINC
samen met partners zoals Mediawijs, Mediaraven, Iedereen Leest, VVBAD, ... Lees meer…
MISSIE
LINC heeft de ambitie het sociaal weefsel in onze snel veranderende maatschappij te versterken, want
door individualisering ontstaat er meer en meer verborgen eenzaamheid. We streven in deze steeds
meer gedigitaliseerde maatschappij naar e-inclusie, waarbij we meerstemmigheid waarderen en het
kritisch inzicht van burgers verhogen om hen veerkrachtiger te maken. Hiervoor zetten we de ‘kracht
van taal’ en ‘het verhaal’ centraal, vanuit onze expertise en het DNA van LINC, waarin het digitale,
leesplezier en verhalen steeds een centrale rol spelen. Lees onze volledige MISSIE
VISIE
Samen zullen we de wereld ontcijferen, verwoorden, versterken en verbinden. LINC focust hierbij op
meervoudige geletterdheid omdat dit een sleutelcompetentie is in onze kennismaatschappij. Taal in
zijn diverse vormen vertelt altijd een verhaal, dit correct begrijpen en kunnen analyseren emancipeert
burgers. LINC gebruikt de pedagogie van meervoudige geletterdheid om hen ´mee te laten zijn´ met
technologische verandering in onze geglobaliseerde wereld, om mensen uit te dagen tot levenslang
leren, het sociaal weefsel te versterken en om openbare besturen uit te dagen om participatie te
bevorderen. Lees onze volledige VISIE

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;
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3. Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en verspreiden die
daarop een werkend antwoord bieden;

1.

LINC realiseert deze doelstellingen door eigen vrijwilligers en vrijwilligers van andere
organisaties te sensibiliseren over de maatschappelijke regels die bijgestuurd moeten
worden. LINC versterkt vrijwilligers om hieraan mee te werken. Dit door tools aan te reiken
en waar nodig de vonken te geven om het veranderproces aan te moedigen. LINC maakt
hierbij gebruik van de pedagogie van meervoudige geletterdheid. Deze coherente
benadering biedt LINC de structuur om de complexe maatschappij te analyseren en in te
pikken op de noden die zo naar boven komen. lees meer…
2. Als socio-culturele organisatie ziet LINC een wereld in transformatie, waar een enorme
kennis- en informatiestroom op burgers afkomt. Een stroom die polarisering en
vereenzaming in zijn kielzog heeft. LINC wil het welbevinden versterken door te verbinden
en het kritisch inzicht te versterken. Vanuit het DNA van leesbevordering en
maatschappelijke beweging zet LINC de kracht van taal centraal om aan deze
maatschappelijke uitdagingen tegemoet te komen. LINC wil de spelregels veranderen door
mensen te sensibiliseren met campagnes en acties en zet de meervoudige
geletterdheidspedagogiek in haar workshops en vormingen in om vrijwilligers en lokale
besturen te inspireren inclusiever om te gaan met de digitale evoluties.
LINC speelt actief en dynamisch in op grote uitdagingen zoals digitalisering vereenzaming,
en polarisering in de actuele samenleving. Een eerste uitdaging vormt de steeds sneller
evoluerende digitalisering binnen organisaties, bedrijven en overheden. Ten tweede is
eenzaamheid een grote en vaak verborgen uitdaging van onze maatschappij in alle lagen
van de bevolking. Ten derde polarisering... lees meer
3.
LINC vertrekt vanuit de expertise en het DNA van de organisatie waarbij ze verder inzet op
recensiewebsite Pluizer, het belang van voorlezen en leesplezier, waarbij de aandacht gaat naar
ouders en ouderen. Waar we binnen deze doelgroepen inpikken op samenlevingsvraagstukken als
diversiteit in boeken, het belang van het voorlezen, digitale alternatieven en de kracht van het
voorlezen en verhalen om lokaal het sociale weefsel te versterken. LINC zal dit doen door
vrijwilligers aan te moedigen voorleeswerkingen op poten te zetten.
LINC zet verder in op digitale geletterdheid. Digitaal vaardig en mediawijs zijn is een noodzaak waar
angst voor het onbekende bij heel wat burgers overwonnen moet worden. LINC wil deze drempels
verlagen door met behulp van de meervoudige geletterdheidspedagogie burgers vaardigheden aan
te leren, en hen ook attent maken op problematieken als desinformatie, privacy, polarisering en
nood aan digibalans. Daarnaast zal LINC zijn werk op vlak van e-inclusie verder zetten: lokale
overheden bewust maken van de digitale kloof en hen inspireren tot participatie door
gebruikerspanels te organiseren en advies te geven.
LINC wil sensibiliseren en de aandacht vestigen op samenlevingsvraagstukken door campagne te
voeren in samenwerking met partners zoals bv polarisering, de hoge cijfers van laaggeletterdheid,
de hoge eenzaamheidscijfers bij ouderen, ...
LINC werkt Vlaanderenbreed samen met bibliotheken, vanuit deze hoek zien we veel potentieel
waarmee we tegemoet kunnen komen aan de vooropgestelde doelen. LINC wil dan ook bijdragen
tot het creëren van een nieuwe maatschappelijke functie die de bib - ook een kleinere bibliotheek
- kan vervullen, door hen te stimuleren tot samenwerkingen en het versterken van vrijwilligers,
door in te zetten op duurzame ontwikkelingsdoelen, door de bib binnenstebuiten te keren en
outreachend te werken en door in te zetten op alle maatschappelijke uitdagingen in de context van
de bibliotheek.
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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;
LINC beweegt zich in een complexe wereld. De wereld wordt meer divers, de vormen en manieren
van communicatie groeien.
We zien vergrijzing en verzilvering toenemen, ouderen vormen kansengroepen met een afnemend
sociaal netwerk en vaak ‘niet meer mee’ met de snelle digitale evoluties. Meer en meer diensten
zijn enkel online beschikbaar, wat leidt tot uitsluiting, niet alleen van ouderen, ook van mensen in
armoede. De digitalisering creëert frictie op vele vlakken. Naast het gevoel altijd bereikbaar te
moeten zijn, is er een groeiend wantrouwen in wetenschap en journalistiek door desinformatie en
de filterbubbel. Daarnaast zien we een toegenomen diversiteit door globalisering, wat ons uitdaagt
oplossingen te zoeken om inclusief samen te leven over taal- en cultuurgrenzen heen. In het
verlengde hiervan constateert LINC een toenemende polarisering, wat maakt dat we niet meer
enkel op zoek gaan naar hoe we kunnen communiceren en samenleven, maar ook hoe we motivatie
kunnen creëren om diversiteit te omarmen. En dan is er de klimaatopwarming. Iedere organisatie
moet leren duurzame keuzes te maken, wij zijn overtuigd dat bibliotheken in het bereiken van de
duurzame ontwikkelingsdoelen een cruciale rol kunnen spelen.
In bovenstaande ontwikkelingen zien we steeds het begrip geletterdheid terugkomen. Nadat
UNESCO in 1994 al een manifest schreef dat het belang van geletterdheid benadrukte, lanceerde
‘Het European Literacy Policy Network (ELINET)’ in 2016 een verklaring van de rechten op
geletterdheid samen met een groot onderzoeksrapport dat aantoont dat een op de vijf Europeanen
geletterdheid-drempels ervaart. The European Association of Adult Education riep dit jaar nog op
tot grotere weerbaarheid van alle volwassenen in de 21e eeuw. Lees meer

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;
LINC ziet het als haar opdracht om mensen te helpen deze diversiteit aan media en communicatie
beter te begrijpen en te gebruiken. LINC begeeft zich in twee landschappen; enerzijds tussen de
leesbevordering organisaties zoals Iedereen Leest en anderzijds tussen mediawijze organisaties,
zoals Mediawijs en Mediaraven. LINC onderscheidt zich in deze landschappen door de focus op
meervoudige geletterdheid en volwasseneneducatie. Middenveldorganisaties en verenigingen met
een veelal ouder publiek zien de vragen over digitale vaardigheden bij hun leden groeien, daarnaast
maken verenigingen zich zorgen over individualisering en eenzaamheid.
LINC wil zich richten op het brede publiek, maar daarbij zeker de doelgroep ‘ ouderen’ meenemen.
In kader van e-inclusie wil LINC vanuit haar deelname aan de expertengroep e-inclusie lokale
besturen sensibiliseren om participatie van kansengroepen mee te nemen in hun
digitaliseringsproces. De betrokkenheid leidt meteen tot verbinding, die we ook creëren door
initiatieven als voorlezen aan ouderen tot reminiscentie, digital storytelling en LINC Cafés;
laagdrempelige activiteiten die tevens het sociaal weefsel versterken. Wij zijn overtuigd dat
bibliotheken in het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen een cruciale rol spelen, en we
willen hen hierin ondersteunen. Dit gaat samen met het inspireren tot omdenken, waardoor ook
kleinere bibliotheken echte derde plekken kunnen worden, bruisende plekken waar leren,
ontmoeten en informatie uitwisselen elkaar vinden. Daarbovenop zetten we verder in op onze
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recensiewebsite pluizer.be waarmee we ouders en grootouders willen inspireren in de zoektocht
naar geschikte boeken om het leesplezier van hun kroost aan te wakkeren.
Qua impact willen we op lange termijn een bijdrage leveren aan maatschappelijke actoren, waarbij
het versterken en verbinden van volwassenen in de vrije tijd op vlak van meervoudige geletterdheid
centraal staat. Daarnaast willen we ook een bijdrage leveren aan het versterken van het sociaal
weefsel, met een bijzondere focus op de oudere medemens, door vrijwilligers te versterken in hun
werking.
lees meer: zie contextanalyse in bijlages of deel 2 of Acties bij operationele doelen.
3° de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaalculturele rollen.
a. De organisatie expliciteert haar visie op de verbindende rol en hoe ze via haar werking die
rol zal waarmaken;
LINC zet met de ‘kracht van taal’ expliciet in op de verbindende rol. In de huidige maatschappelijke
context treedt steeds meer vereenzaming en individualisering op. Daardoor worden wij als sociaalculturele organisatie uitgedaagd om die tendensen tegen te gaan.
LINC wil verhalen structureel inzetten om een bijdrage te leveren aan het versterken van het sociale
weefsel (SD1). Burgers verbinden doen we vanuit meervoudige geletterdheid (SD5) op verschillende
niveaus en rond uiteenlopende actuele maatschappelijke thema’s. We faciliteren
ondersteuningsnetwerken rond e-inclusie (SD3) en bieden vrijwilligers opleidingen aan over thema’s
als digitale balans, stimulering van leesplezier, het belang van een krachtige thuistaal, mediawijze
opvoeding, het voorlezen voor en door mensen uit verschillende doelgroepen en het vlot gebruik van
digitale tools. We verhogen onze impact door ook vrijwilligers van andere organisaties te versterken.
Lees meer: zie rollen en functies

b. De organisatie expliciteert haar visie op de kritische rol en hoe ze via haar werking die rol zal
waarmaken;
Polarisering, framing, diversiteit, technologische ontwikkeling… stellen voortdurend nieuwe eisen
aan onze communicatie. Er is nood aan nieuwe tools, een nieuwe woordenschat en het vermogen
om kritisch om te gaan met wat als nieuws wordt gepresenteerd.
LINC zet in op het verhogen van het kritisch inzicht van burgers in complexe thema’s en reikt hen
vaardigheden aan (SD3). LINC wil geletterdheid uitdagingen op de maatschappelijke agenda te zetten
door middel van campagnes, te zetelen in expertgroepen en advies te geven aan overheden en
publieke diensten (SD4). LINC brengt haar kritische rol in de praktijk door enerzijds aan
beleidsbeïnvloeding te doen en met een gebruikerspanel in te grijpen in het ontwerpproces van
nieuwe websites en apps, anderzijds via LINC C@fe’s zeer laagdrempelig in te zetten op digitale
vaardigheden.
Om goed te kunnen functioneren in de complexe maatschappij van vandaag is ‘meervoudige
geletterdheid’ cruciaal (SD2). We leren mensen kritisch te kijken naar verhalen en
communicatiestrategieën en taalregisters te analyseren. Een voorbeeld daarvan is onze kinder- en
jeugdliteratuur recensiewebsite pluizer.be. In het verlengde daarvan, zet LINC in op depolarisering
door middel van vorming en campagnes, waarin LINC samen met burgers de taal van misinformatie
en desinformatie analyseert en een genuanceerder begrippenkader creëert over ´Fake News´.
Lees meer...
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c. De organisatie expliciteert haar visie op de laboratoriumrol en hoe ze via haar werking die rol
zal waarmaken;
Om maatschappelijke ontwikkelingen als toenemende digitalisering, polarisering en vereenzaming
aan te pakken, zal LINC samenwerken met verschillende partners om nieuwe sociaal-culturele
praktijken te verbeelden. Daardoor vervult LINC een laboratoriumrol, waarbij ze zich een inclusieve
‘toekomstmaatschappij’ verbeeldt. Vanuit die rol wil LINC drie specifieke maatschappelijke
spelregels veranderen: LINC verbeeldt een toekomst waarin digitale diensten laagdrempelig zijn,
waarin het sociaal weefsel lokaal versterkt wordt en bibliotheken als bruisende ‘derde plekken
fungeren. LINC zal hiertoe bijdragen door digitaal kwetsbare groepen een stem te geven, bijvoorbeeld
door hen te betrekken in gebruikerspanels en overheden te adviseren. LINC wil verhalen als strategie
inzetten om verbinding te creëren. Hiervoor steunt LINC op de pedagogie van meervoudige
geletterdheid, een model gebaseerd op het confronteren, analyseren en samen creëren van taal. LINC
wil bovendien bijdragen tot een nieuwe maatschappelijke functie van de bibliotheek, waar mensen
elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten en inspireren en waar ze kunnen leren en creëren.
Dat principe is een strategie om de commercialisering van openbare plaatsen te bestrijden, lokale
gemeenschappen elkaar te laten ontmoeten, en neutrale kennisvoorziening te bestendigen. LINC zal
daartoe bijdragen door hen te begeleiden in denk- en veranderingsprocessen.
Lees meer….
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;
LINC stelt 4 strategische doelen voorop naar het komende beleidsplan toe, waaronder telkens een
aantal operationele doelen die het strategisch doel iets meer concretiseren:
SD 1 Verhalen vertellen
OD1.1 Belang van lezen, voorlezen en leesplezier
OD 1.2 Digitale verhalen vertellen
SD 2 Verhalen begrijpen en ontcijferen
OD 2.1 Kritisch inzicht versterken
OD 2.3 Meervoudige geletterdheid op de maatschappelijke agenda zetten
SD 3 Ondersteuningsnetwerken
OD3.1 ondersteuningsnetwerken organiseren
SD 4 Kwetsbare groepen een stem geven
OD 4.1 Inclusie nastreven
OD 4.2 Bibliotheken third place maken
Lees de uitleg per strategisch doel hier
b. De organisatie expliciteert de relatie tussen haar eigen doelen en haar missie, visie en de
actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft;
LINC beweegt zich in een wereld die steeds diverser wordt. De vormen en manieren van
communicatie groeien. Verzilvering en vergrijzing is een feit. Jongeren spreken vandaag een
‘andere’ taal, elke dag groeien nieuwe woorden, ondanks de ‘ontlezing’. LINC wil daarop inzetten.
De verhalen die verteld en voorgelezen worden en zo nieuwe verhalen creëren die mensen
samenbrengen rond emoties, herkenning , herinnering…. Lees meer bij SD 1. Sommige verhalen en
dan bij uitstek de digitale verhalen zoals op sociale media, het nieuws, de informatie die je via
internet bereikt, overdonderd bij momenten. Hoe pak je deze informatiestroom aan op een kritisch
inzichtelijke manier? Lees meer bij SD 2 We ondersteunen burgers daarin, brengen hen samen
waardoor ze verbinding maken, elkaar inspireren, ondersteunen en versterken. Lees meer bij SD3.
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Daar willen we ook toe bijdragen naar kwetsbare groepen toe, om samen een aantal
maatschappelijk vraagstukken vast te pakken en ermee aan de slag te gaan. Lees meer bij SD4. Als
kleine organisatie doen we dit niet alleen. We zetten vrijwilligers in of gaan op zoek naar geschikte
partnerschappen. We willen vrijwilligers versterken door hen samen te brengen, te voeden en te
inspireren. Op die manier wil LINC zijn achterban vergroten, verdiepen en versterken.
5° de verduidelijking van de keuze voor minstens twee sociaal-culturele functies, een toelichting
bij de functiemix en de uitwerking daarvan in relatie tot de missie en de visie van de sociaalculturele volwassenenorganisatie.
a.
De organisatie geeft aan op welke functies ze wil inzetten en verantwoordt haar keuze;
LINC combineert de leerfunctie met de maatschappelijke bewegingsfunctie omdat LINC naast
emanciperen en sensibiliseren in de privésfeer ook andere geletterdheidsuitdagingen op de
maatschappelijke
agenda
wil
zetten.
Enerzijds
organiseert
en
faciliteert
het
ondersteuningsnetwerken. Anderzijds voert het campagnes gericht op beleidsbeïnvloeding, zoals de
Week van de Geletterdheid en Plan Geletterdheid, waarin LINC laagdrempeligheid bij lokale
overheden stimuleert. Daarnaast zet LINC de kracht van taal in om met mensen en verhalen aan de
slag te gaan. LINC neemt burgers mee in het levenslang leren en wil vrijwilligers versterken om dit
mee op te nemen. Lees meer…
b. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de gekozen functiemix en de onderscheiden
functies;
Met de gekozen functiemix - leerfunctie en maatschappelijke bewegingsfunctie - zet LINC haar
missie om samen de wereld te ontcijferen, te verwoorden, te versterken en te verbinden verder.
LINC is overtuigd dat we door campagnes en acties in samenwerking met partners de maatschappij
kunnen sensibiliseren en een impact creëren. Daardoor leveren we een bijdrage aan het versterken
van het sociaal weefsel daar waar het verzwakt is. We versterken het vermogen tot kritisch inzicht
door laagdrempelig, maar levenslang leren toe te passen, e-inclusie na te streven en burgers bewust
te maken van de polarisering in onze maatschappij. Door ze te leren genuanceerder om te springen
met de informatie die op hen af komt, willen we hen de diversiteit in onze samenleving leren
waarderen en respecteren. Lees meer…
c. De organisatie expliciteert welke werkwijzen ze wil hanteren om de gekozen functies te
realiseren
1.

Voor de cultuurfunctie: nvt

2.Voor de leerfunctie:
i.de visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie;
ii.een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten
i. Leren betekent voor LINC levenslang leren. LINC gelooft dat iedereen wil en kan leren, maar daar
door praktische drempels niet (altijd) toe komt. Daarom zoekt LINC voortdurend naar manieren om
haar activiteiten zo laagdrempelig mogelijk te maken en zet ze de pedagogie van de meervoudige
geletterdheid in, een vorm van co-creatie, waarbij er in groep aan taal- en dus kenniscreatie wordt
gedaan. De methodiek zorgt voor actieve deelnemers, die samen met elkaar en LINC leren.
ii. LINC past deze methodiek toe door samen te werken met eerstelijnsorganisaties en outreachend
te werk te gaan en zo te streven naar een laagdrempelige leeromgeving. Zo gaan LINC-vrijwilligers
bijvoorbeeld voorlezen in woonzorgcentra en in publieke ruimtes of kan iedereen in het C@FE bij een
kopje koffie allerlei digitale vragen stellen. Deze kenniscreatie wil LINC installeren in openbare
bibliotheken, die zich als ´derde plek´ beginnen te profileren. De ‘derde plek’ is een plaats om te
inspireren, leren, ontmoeten en innoveren. Het participatieve proces moet de ‘derde plek’
verankeren: deelnemers leren door middel van interactie met elkaar en met de leeromgeving (hier:
de bib) hoe ze hun engagement kunnen opnemen en hoe persoonlijke uitdagingen ook leven bij
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anderen; hoe ze die uitdagingen uit de private sfeer kunnen halen en hoe ze zich errond kunnen
engageren. LINC zet in op duurzame ondersteuning door externe en interne vrijwilligers op te leiden
met workshops en vormingen en hen te ondersteunen via inspiratie- en reflectiemomenten,
voorleespakketjes, en www.pluizer.be .
3. Voor de gemeenschapsvormende functie: nvt
4.Voor de maatschappelijke 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.
i. Voor LINC is de maatschappelijke bewegingsfunctie cruciaal om het belang van geletterdheid en de
kracht van taal op de maatschappelijke agenda te krijgen en overheden te sensibiliseren. Centraal
daarbij staat zowel laagdrempelig communiceren als het laagdrempelig ontwerpen van digitale
platformen. Daarom focust LINC niet alleen op het ruime thema geletterdheid, maar ook op
deelthema´s zoals desinformatie, privacy, leesplezier en boomerang-verhalen.
ii LINC kaart deze deelthema´s aan door campagnes in samenwerking met partners zoals Plan
Geletterdheid, Basiseducatie en Mediawijs. Daarnaast ontwikkelt LINC in de nieuwe beleidsperiode
een testpanel, om de stemmen van kwetsbare digitale groepen te laten horen bij
softwareontwikkelaars. Door middel van samenwerking met lokale partners zorgt LINC voor een groot
bereik bij het brede publiek.
Ook zet LINC zich in om de maatschappelijke relevantie van lokale bibliotheken sterker in de verf te
zetten. Bibliotheken zijn de voorbije veertig jaar altijd een belangrijke lokale partner van LINC
geweest. LINC ziet het (onbenutte) potentieel van de bibliotheken als relevante plaatsen voor
kenniscreatie, inspiratie, educatie, ontmoeting en innovatie. Bibliotheken zijn in wezen
democratisch: gratis toegankelijke plaatsen waar mensen kunnen samenkomen, elkaar kunnen
ontmoeten en kunnen creëren en participeren. LINC stimuleert die functie door co-creatieve
projecten met bibliotheken op te zetten en vrijwilligers te ondersteunen en uit te dagen om meer
vindplaatsgericht te werk te gaan.
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;
LINC werkt vanuit Leuven, maar Vlaanderenbreed en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het
overzicht in bijlage is zichtbaar waar we reeds aan het werk zijn. Als organisatie werken wij samen
met partners en bibliotheken uit heel Vlaanderen en Brussel.
Onze recensiewebsite pluizer.be telt in 2019 387.897 unieke bezoekers en 975.936
paginaweergaven. 63% van de bezoekers komt uit België, 25% van de bezoeken komen uit
Nederland , maar ook in Suriname en Curaçao bereiken we lezers (0.6%).
We hebben vaste leesgroepen van vrijwilligers ( 21 recensenten) in Leuven, Gent en Antwerpen.
Met de voorleespakketjes bereiken we een groep van 1387 voorlezers uit heel Vlaanderen, waarvan
325 zich registreerden in 2019. De studiedag die we in oktober samen met iedereen leest
organiseerde, kende een enorme interesse. Op korte tijd waren de 160 voorziene plekjes
ingenomen. Deelnemers kwamen van over heel Vlaanderen.
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Met onze campagnes hebben we een groot bereik. Zo telde onze campagnesite aprilvissers.be met als thema ‘misleidend nieuws’ 24.583 unieke bezoekers en namen 6669 mensen deel aan de
quiz
‘ Hoe makkelijk laat jij je vangen?’
Binnen de bibliotheken werken we veelal met vrijwilligers verbonden aan de bib of de
eindgebruikers. We bereikten in 2019 33 bibliotheken van Limburg tot West-Vlaanderen. We
werden gevraagd in enkele onderwijsinstellingen waaronder de opleiding Leescoach (rond digitale
boeken en diversiteit), CBE’s en enkele opleidingen zorg en socio-cultureel werk. We werden
uitgenodigd binnen gemeentes, Huis van het Kind en bij Doof Vlaanderen. Op vraag van partners
gaven we keynotes in Brussel, Oostende en Leuven.
Naast de leesgroepen hadden we dit jaar een aantal boeiende inspiratiedagen waarop vrijwilligers
elkaar ontmoeten. We startten een eerste try-out voorleessalon op in Bertem en lanceerden de
LINC -c@fe’s in een vijftal bibliotheken. Hier gaan we de volgende beleidsperiode mee verder. Ook
workshops rond SDG’s en trajecten vinden stilaan hun weg naar onze partners.
Lees meer en vindt de exacte cijfers over onze werking…
b. De organisatie staaft dat haar werking een relevantie en uitstraling heeft voor het Nederlandse
taalgebied of het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Gebaseerd op het pedagogische concept ‘meervoudige geletterdheid’ en de ‘kracht van taal’ biedt
LINC concreet vormingen en een specifieke recensiewebsite pluizer.be aan, begeleidt leertrajecten,
organiseert sensibiliserende campagnes en werkt samen met partners in het kader van specifieke
projecten.
Daarbij leggen we de inhoudelijke focus op:
‘Storytelling’ en de kracht van voorlezen: versterken van het vermogen om te verbeelden en te
verbinden en
‘Digitaal burgerschap’: digitale vaardigheden, mediawijsheid en E-inclusie: versterken van het
vermogen om inzicht en vaardigheden te bekomen en beter te functioneren in de digitale wereld
(desinformatie,/fake news, digitale balans).
Vanuit de Theory of Change (ToC) - gedachte willen wij hiermee een bijdrage leveren aan
pluralisme, kritisch inzicht, sociaal weefsel en een inclusievere samenleving. We werken op vraag of
in partnerschap over heel Vlaanderen en Brussel lees meer en in BIJLAGE kerngegevens
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.
LINC verschuift zijn focus van eenmalige vormingen in het verleden naar workshops en trajecten en
gaan hierin aan de slag vanuit de pedagogie van meervoudige geletterdheid, waarbij we uitgaan van
co-creatie en vraaggestuurd leren. Hiermee wil LINC meer vrijwilligers bereiken en versterken die
binnen hun organisatie de praktijk omzetten naar specifieke doelgroepen toe. Op die manier
kunnen wij als kleine organisatie meer impact creëren naar onze missie. Naast de workshops zet
LINC met haar LINC-c@fes en voorleessalons meer in op het effectief zelf opzetten en ondersteunen
van een laagdrempelige werking, waarbij we met onze eigen vrijwilligers en vrijwilligers uit de
bibliotheken of WZC aan de slag gaan om lokaal mensen te bereiken in het kader van verschillende
maatschappelijke thema’s. In samenwerking met partners als De Rode Antraciet of in kader van
Thuis in Taal projecten, werken we rechtstreeks met een specifieke doelgroep. Dit zijn leerrijke
momenten die we als voorbeelden hanteren in het begeleiden van vrijwilligers naar de specifieke
groepen toe. We lanceren, geven inspiratie en verduurzamen de werking, waarna we opvolgen door
terugkom- en inspiratiemomenten. Lees meer en zie BIJLAGE kerngegevens
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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.
LINC geeft af en toe ook vormingen aan professionelen, die op hun beurt bepaalde materialen
willen gebruiken, bijvoorbeeld green screens of stop motion technieken, in hun werking met
volwassenen in de vrije tijd. Ook via partnerschappen bereiken we professionelen, b.v. in de
opleiding Mediacoach. Wij zien deze momenten als leerrijke inspiratiemomenten, waar we de input
van de deelnemers ook weer meenemen in trajecten naar vrijwilligers toe.
De meeste deelnemers, b.v. bibliotheekmedewerkers, zijn professionals die op hun beurt naar
mensen in de vrije tijd toewerken. Wanneer we naar onderwijs toewerken, valt dit buiten onze
basissubsidie.
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;
LINC richt zich op het brede publiek. We richten ons naar mensen met specifieke noden en
behoeften op het vlak van omgaan met verhalen en informatie en houden rekening met hun context
en achtergrond. Via bibs en middenveldorganisaties bereiken we ouders met specifieke
opvoedkundige vragen en dilemma’s, grootouders met intergenerationele vragen, volwassenen en
veelal ouderen waar we focussen op relevante thema’s, en leden en vrijwilligers die de achterban
van middenveldorganisaties vormen. We hebben een speciale aandacht voor kansengroepen binnen
deze drie groepen, zoals ouderen in eenzaamheid, de ‘digital divide’, mensen in armoede of met
nood aan financiële geletterdheid, personen met een migratieachtergrond, mensen met een
beperking (doven en slechthorenden …) of specifieke doelgroepen: doven en slechthorenden,
gevangenen, ouderen met dementie (en hun begeleiders/mantelzorgers).
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 sociaal-culturele participatie van die kansengroepen te realiseren.
Om de door ons vooropgestelde doelen effectief te realiseren en tot participatie van de burgers te
komen, staat samenwerking centraal in onze werking. Wij richten ons hiervoor enerzijds tot
Openbare Bibs, deze niet commerciële publieke ruimtes zijn laagdrempelig en bieden een enorm
potentieel om individuele burgers te bereiken (cfr. leerfunctie). Aan de andere kant werken we
samen met middenveldorganisaties. We kunnen zo de sociaal culturele praktijken die we
verbeelden samen met bestaande gemeenschappen, die zich profileren als actieve burgers,
aankaarten (cfr. maatschappelijke bewegingsfunctie). Los daarvan werken we in het kader van
thematische acties en campagnes samen met andere organisaties zoals Iedereen Leest, VOCVO,
Mediawijs, Cultuurconnect, VVBAD ...
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;
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LINC heeft vier verschillende soorten ‘vrijwilligers’.
Er zijn de recensenten. Zij zijn onze oudste en meest actieve groep vrijwilligers en komen
maandelijks regionaal samen. Jaarlijks leggen we hen allemaal samen in de watten en voeden hen
met boeiende workshops in kader van hun recensie werk.
Daarnaast zijn er onze vrijwillige alfa-vormingsmedewerkers. Zij ondersteunen ons bij het geven
van workshops voor ouders rond voorlezen. Sinds kort heeft LINC ook een pool van digiweten, die
de LINC-c@fes aansturen en de lokale vrijwilligers mee inspireren. Een vierde groep is een
community van voorleesvrijwilligers gericht op een ouder doelpubliek, waarbij LINC de kiem legt en
die later gekoppeld wordt aan een WZC of bibliotheek in hun eigen regio. We houden contact en
brengen hen in de nieuwe beleidsperiode regelmatig samen om inspiratie te geven aan elkaar.
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.
LINC ondersteunt haar eigen netwerk van vrijwilligers met inhouden die zij kunnen toepassen. De
vrijwilligers zijn via een platform (site en social media) verbonden aan LINC en elkaar. We wisselen
input uit, evalueren en sturen bij. Jaarlijks organiseren we een studie-verwendag voor onze
vrijwilligers. Tussendoor zijn er individuele contactmomenten of in kleine groepjes waar intervisie
mogelijk is.
We zetten in de volgende beleidsperiode meer in op het bereiken en gerichter ondersteunen van
vrijwilligers van andere organisaties (incl. voorleesvrijwilligers)
Zakelijke beoordelingselementen en -criteria
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
a.
De organisatie expliciteert hoe ze een professioneel beleid zal voeren;
LINC is een kleine organisatie met 5,5 voltijdse equivalenten. In 2017 werd er een nieuwe
coördinator in dienst genomen en in 2018 vond er een grote personeelswissel plaats. Bij de nieuwe
aanwervingen koos LINC ervoor om in zee te gaan met meer ervaren profielen om de uitdagingen
waar de organisatie voor staat aan te gaan. Om een financieel gezonde en kwalitatieve organisatie
te zijn worden een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het vorige
beleidsplan. Er wordt ingezet op een veerkrachtige teamwerking waarbij oog is voor transparante
en open communicatie binnen de organisatie. Dit heeft een positieve weerslag op het efficiënt
organiseren van de inhoudelijke werking. LINC maakt een cultuurswitch en werkt proactief i.p.v.
reactief. Bijvoorbeeld bij het in kaart brengen van alternatieve subsidiekanalen. Ook in de Raad Van
Bestuur dient zich een vernieuwende beweging aan. Het inzetten op partnerschappen wordt verder
geconsolideerd. De kracht van een complementair netwerk wordt mee ingezet om het uitvoeren
van de missie en visie te faciliteren. In het hoofdstuk zakelijk beleid bij het punt Professioneel beleid
vindt u gedetailleerder terug hoe LINC professioneel beleid voert.
b. De organisatie expliciteert hoe ze een integraal kwaliteitsbeleid zal voeren;
LINC vindt integraal kwaliteitsbeleid zeer belangrijk. Wij evalueren structureel onze
samenwerkingen met partners en bevragen al onze deelnemers van workshops. De medewerkers
van LINC staan in nauw contact met de vrijwilligers en houden op die manier de vinger aan de pols.
We gebruiken een aantal tools om de kwaliteit zowel intern als extern te monitoren. Zo gaan we uit
van ‘theory of change (TOC)’ als kompas dat richting geeft op lange termijn. Twee keer per jaar
nemen we een foto neemt met betrekking tot management en beleid met behulp van EFQM.
LINC evalueert projecten en activiteiten in een continuïteit met behulp van PDCA.
In het hoofdstuk zakelijk beleid bij het punt kwaliteitsbeleid vindt u gedetailleerder terug hoe LINC
integraal kwaliteitsbeleid voert.
c. De organisatie expliciteert een onderbouwd en realistisch financieel meerjarenbeleid;
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Om de organisatie financieel gezond te houden heeft LINC tijdens het voorbije beleidsplan een deel
van de middelen uit de spaargelden geput bij wijze van prefinanciering. De loonkost die 85% van de
totale kost uitmaakt stijgt jaarlijks omwille van anciënniteit en loonindex. In dit beleidsplan kiest
LINC er voor om naast de reguliere werking met de betreffende opbrengsten ook in te zetten op
externe projectsubsidies in plaats van te prefinancieren. In het hoofdstuk zakelijk beleid bij het
punt Realistisch financieel meerjarenbeleid expliciteren en onderbouwen vindt u gedetailleerder
terug hoe LINC een realistisch financieel meerjarenbeleid expliciteert en onderbouwt
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;
De Raad van Bestuur komt minstens drie keer per jaar samen. De algemene vergadering twee keer
per jaar. Zowel bestuursleden als medewerkers worden steeds op de hoogte gebracht van de
agenda van de bestuursvergaderingen. Alle medewerkers zijn op elke vergadering welkom.
Doorgaans zijn de coördinator, de office manager en een derde steeds wisselende medewerker van
het team aanwezig. Het bestuur wenst op deze manier transparant te zijn en erkent bovendien de
waarde van de interne stakeholders en wenst hen optimaal te betrekken bij het bestuur-overleg.
Zie ook hoofdstuk zakelijk beleid bij het punt Toepassing van principes van goed bestuur.
b. De organisatie expliciteert vanuit haar missie en doelen de samenstelling van de
bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling;
De huidige en toekomstige Raad van Bestuur en Algemene Vergadering is samengesteld uit leden
die expertise hebben/werkzaam zijn in de deelgebieden van onze werking en dit zowel inhoudelijk
als zakelijk. Het inzetten van de kracht van taal om het sociaal weefsel te versterken, kritisch inzicht
te verhogen, e-inclusie na te streven en meerstemmigheid te waarderen is de missie waartoe
bestuur en team willen bijdragen. De leden situeren zich zowel in de onderwijssector als de
bibliotheeksector. Vormingsvrijwilligers, social entrepreneurs, iemand uit de marketingwereld,
financiële sector, … maken deel uit van het bestuur. Met deze mix van profielen zorgt de organisatie
enerzijds voor knowhow binnen de socio-culturele sector en wordt er anderzijds ook cross-sectoraal
gekeken naar kruisbestuiving vanuit andere sectoren. Hiermee wensen we ‘the best of two worlds’
te verenigen en innovatief te zijn. Zie ook hoofdstuk zakelijk beleid bij het punt Toepassing van
principes van goed bestuur.
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;
Om de missie neer te zetten stuurt het bestuur aan op het verder ontwikkelen en versterken van
een netwerk van externe stakeholders. Relaties definiëren en partnerschappen versterken, in
samenwerkingsovereenkomsten gieten en nieuwe mogelijkheden verkennen zijn noodzakelijk om
met dit kleine team flexibel de strategische doelstellingen te kunnen verwezenlijken en in te kunnen
spelen op nieuwe projecten waarop we willen intekenen. Lees meer hoofdstuk zakelijk beleid bij het
punt Toepassing van principes van goed bestuur.
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.
LINC maakt gebruik van het ‘business model canvas’, een integraal instrument dat bestaat uit negen
bouwstenen en dat fungeert als kompas om het zakelijke en inhoudelijke op elkaar aan te sluiten.
We volgden hierbij een aantal stappen. We begonnen met het formuleren van de startsituatie en de
lange-termijndoelen, de verschillende management-domeinen werden afgestemd op elkaar en
bijgestuurd via jaarlijkse evaluatie en planning. In het hoofdstuk zakelijk beleid bij het
punt Afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk deel beleidsplan. vindt u gedetailleerder terug hoe
LINC financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische en operationele
doelstellingen.
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17 REACTIE mbt het rapport van de VISITATIECOMMISSIE
17.1 Beoordelingselement 1 – expertise-ontsluiting = voldoet ten dele
Verbetersuggestie 1: invalshoek kiezen ovv expertiseopbouw congruent met de missie en voldoende
uitgediept
Verbetersuggestie 2: historische knowhow niet uit het oog te verliezen en producten meenemen naar
de toekomstige werking
Antwoord
Het voorbije jaar namen we uitgebreid de tijd om vanuit onze missie/visie een pedagogisch kader te
definiëren waaraan we onze vormingen en aanpak ophangen. Na dieper onderzoek kwamen we tot de
vaststelling dat het concept ‘Multiliteracy’ hierbij beter de lading dekt dan onze aanvankelijke keuze
voor ‘Transliteracy’. We baseerden ons inzake ‘Multiliteracy’ of meervoudige geletterdheid en de
bijhorende pedagogie op de expertise van New London group. Het komende jaar proberen we die uit
om dat gegeven nadien te implementeren in de nieuwe beleidsperiode.

Gebaseerd op dat duidelijke pedagogisch kader en in de geest van de ‘theory of change’
hebben we onze intentie om meer coherentie te realiseren tussen de verschillende
aspecten van onze organisatie waargemaakt door in te spelen op de kracht van taal, in
alle geledingen van onze werking. Er is het creëren van een verhaal, maar ook volgende
stappen zoals het begrijpen, kritisch bekijken.... zijn onmisbaar. Dat hebben we dan ook
toegepast binnen het pedagogisch kader van multiliteracies. Een concreet resultaat
daarvan is ons uitbreidend aanbod rond storytelling waar zowel binnen de digi- als
alfawerking
een
aanbod
is
naar
verschillende
doelgroepen
toe.
We kunnen dat doen zonder de reeds opgebouwde kennis van onze organisatie verloren te laten gaan.
Zo nemen we binnen onze ‘alfa’-werking het voorlezen mee en versterken we onze recensiewebsite
Pluizer, door hier extra aandacht te besteden aan specifieke maatschappelijke vraagstukken, waarop we
willen inspelen om het leesplezier te bevorderen bij verschillende doelgroepen.
Binnen onze ‘digi’-werking benadrukken we de focus op e-inclusie waar we al jarenlang een traditie en
voortrekkersrol in hebben. Tijdens het gesprek met de visitatiecommissie lieten we misschien te veel
uitschijnen dat dit alles plaats moest ruimen voor nieuwe onderwerpen, terwijl het eigenlijk een ‘enen’-verhaal is. We maken deel uit van het expertenpanel rond e-inclusie, werken actief aan een
gebruikerspanel om in te zetten door beleidsmakers en zetten actief in op activiteiten die vrijwilligers
bewust maken van de nood aan e-inclusie zodat zij hierop kunnen inzetten.

17.2 Beoordelingselement 2 – publieksbenadering en publieksgroepen
Aanbeveling: doelgroepen bereiken waar brede geletterdheid belangrijk is
Verbetersuggestie : meer inspanningen om het grote publiek rechtstreeks te bereiken
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Antwoord
We namen deze aanbeveling ter harte en implementeerden een strategie om geletterdheid bij een
breed publiek te brengen. We leverden ook extra inspanningen om het grote publiek rechtstreeks te
bereiken. Dat doen we door middel van nieuwe partnerschappen zoals met De Rode Antraciet, Het
Sociaal Huis, Digidag en Doof Vlaanderen. Van hen kregen we reeds kansen om een aanbod uit te
werken naar bijvoorbeeld volwassenen met een beperking, gedetineerden, doven en slechthorenden
en ouderen. Door rechtstreeks met dat specifieke publiek te werken, versterken we onszelf en onze
expertise
We blijven ook structureel samenwerken met onze traditionele partners Mediawijs, VVBAD, VOCVO,...
Deze partnerschappen werden bestendigd en geëxpliciteerd waar dat nog niet het geval was. Een
concreet voorbeeld is dat onze medewerkers bijvoorbeeld in werkgroepen en raden van die partners
zetelen, en omgekeerd.
Daarnaast bereiken we met ons nieuwe aanbod rond storytelling, het LINC@FE en het e-inclusiepanel
specifieke doelgroepen waarbij geletterdheid belangrijk is. Dat is zelfs de premisse van die drie
initiatieven. Als kleine organisatie proberen we ook vrijwilligers van de lokale concepten mee te
nemen in het verhaal zodat zij de socio - culturele praktijk in de eigen context kunnen verduurzamen.
We stellen ook vast dat we met onze workshops meer mensen bereiken. In 2019 was er bijvoorbeeld
geen enkele afgelasting van geplande workshops, waar dat vroeger al eens gebeurde omwille van te
weinig inschrijvingen. Dat toont aan dat onze strategie om onze vormingen meer te richten op
vrijwilligers in plaats van intermediairs loont, en dat ons aanbod een ruimer publiek aanspreekt.
Ook binnen onze communicatiestrategie werden structurele inspanningen geleverd om bepaalde
doelgroepen en een breder publiek te bereiken. Een voorbeeld daarvan is de focus op het aanleveren
van redactionele inhoud voor publicaties van partners die bepaalde doelgroepen bereiken, segmenten
binnen onze verzendlijsten naar bijvoorbeeld woonzorgcentra...
Ook in de campagnes werd een grote inspanning geleverd om het grote publiek te bereiken. Een mooi
voorbeeld daarvan is een nieuwe campagne in eigen beheer, met name ‘De Aprilvissers’. Die draait
rond Fake News en telde 24583 unieke bezoekers op de website.
In het kader van onze traditionele campagne van de Week van de Geletterdheid kon LINC vzw via de
humanitaire commissie van de openbare oproep voor het tweede jaar op rij een reclamespot op alle
radionetten vastleggen. Die campagne haalde ook weer uitgebreid de pers. Daardoor kon LINC ook zijn
stempel drukken op de toekomst van de campagne.
Daarnaast halen we het eigenaarschap van de campagne expliciet in huis doordat we de nieuwe
campagnewebsite intern bouwen en indicatoren zullen inbouwen die onze impact met deze campagne
nog beter kunnen meten. Een derde grote verandering naar de volgende twee jaar is dat LINC vzw vanuit
die campagne een brede publieksactie wil trekken.
Door de thematische focus die de campagne typeert, vertaalde die zich de voorbije jaren niet altijd
even goed naar het grote publiek. LINC vzw neemt het op zich om daar een antwoord op te bieden en
zoekt momenteel naar middelen en partnerschappen.
Die inspanningen worden verdergezet in 2020 en we blijven experimenteren met nieuwe strategieën
en initiatieven om er werk van te maken in de nieuwe beleidsperiode.
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17.3 Beoordelingselement 3 – Diversiteit en interculturaliteit
Aanbeveling 1 :Visie op en positionering tov diversiteit + inspanningen om hiermee om te gaan.
Aanbeveling 2 - Visie op en positionering tov interculturaliteit + inspanningen om hiermee om te gaan.
Antwoord
Twee van onze collega’s maakten van het voorbije werkjaar een leertraject rond diversiteit door
gesprekken en vormingen bij te wonen bij verschillende organisaties en personen, zoals bijvoorbeeld:
Motief, Kifkif, Hikkies, VGC, Ella, Wouter Van Bellingen, Naima Charkaoui... De opgedane kennis werd
intern uitgebreid gedeeld met de collega’s. Die kennis werd uitgebreid toegepast en er werd ook mee
geëxperimenteerd. Dat gebeurde in een co-creërende workshop met Winny Ang bij Odisee en tijdens
gesprekken met verschillende stakeholders. Zo kwamen we tot de conclusie dat ons initiële idee van
een ‘diversiteitslabel’ voor ons aanbod niet opportuun is. Door een label zetten we opnieuw een
exclusiviteit op die we nu net niet willen. Wel beslisten we onze recensenten aan te leren attenter te
zijn op vlak van maatschappelijk culturele thema’s. Onze inspanningen hierrond vertalen zich ook in
ons personeels- en vrijwilligersbeleid. Daarin gaan we actief op zoek naar diversiteit, ook al beseffen
we dat dit een langzaam groeiend proces is, waar we onze tijd voor moeten nemen. Ten slotte
bouwden we voorzichtig een netwerk uit in die sector. Samenwerkingen met organisaties zoals Motief
vzw zitten in de pijplijn.
Ook in ons aanbod komt dat gegeven terug. Zo kiezen we vanuit Pluizer steeds meer voor diversiteit in
boeken, zonder dat te expliciteren. We namen het gezamenlijke project ‘Thuis in Taal’ volledig over
van de provincie Vlaams-Brabant.
Zie ook onderdeel Beleidsplan Diversiteit en Bijlage.

17.4 13.4 Beoordelingselement 4 – Communicatie
(Geen aanbevelingen of verbetersuggesties)
Antwoord
Er werd een nieuw communicatieplan opgemaakt dat zal uitgerold worden vanaf 2020, waarin
persona’s een belangrijke rol zullen spelen.
In 2019 haalde de Aprilvissers-campagne over misleidend nieuws een groot persbereik, bovenop het
traditioneel bereik. Partnerorganisaties spreken ons ook regelmatig aan voor een artikel (VVBAD,
Davidsfonds, Eenvoudig communiceren,....)

17.5 Beoordelingselement 5 – Creativiteit, diversiteit en originaliteit
Aanbeveling = expliciteren diversiteit van methoden
Verbetersuggestie = methoden meten
Antwoord
In de aanloop naar de nieuwe beleidsperiode nam LINC het afgelopen jaar uitgebreid de tijd om vanuit
onze Missie/Visie het pedagogische kader en onze methodieken verder uit te diepen. Op die manier
kwamen we uit bij de pedagogie rond meervoudige geletterdheid. Dat wil zeggen: een pedagogie
waarvan het participatieve karakter groepen samenbrengt rond het ontwikkelen van een gezamenlijke
taal.
Om terug te komen op het voorbeeld rond de ‘fake news’-vorming die we tijdens het gesprek met de
Beleidsplan LINC vzw 2021 – 2025
Pagina 73 van 79

Visitatiecommissie aanhaalden, kunnen we met dat pedagogische kader duidelijk aantonen hoe we ook
hier inspelen op taalregisters en hoe de kracht van taal de drijfveer achter onze aanpak is.
Daarnaast hadden we specifieke aandacht voor het gebruik van nieuwe en originele methodieken,
waarvan de voorbeelden legio zijn: Het LINC@FE baseert zich op peer-learning, het e-inclusiepanel op
een participatietechniek die nog niet eerder vertoond werd in Vlaanderen, storytelling wordt gebruikt
als methodiek om verbinding te maken en de campagne Aprilvissers kende een educatief luik in de
publieke ruimte. Dan is er ook nog de specifieke en participatieve methodiek die eigen is aan de SDG’s
en het opzetten van voorleeswerkingen om die vervolgens in handen van vrijwilligers leggen door hen
enkel te coachen.
Ook in 2020 zetten we die strategie voort en worden onze gehanteerde methodieken verder
uitgewerkt. Zo zal de publieksactie in het kader van de Week van de Geletterdheid inspelen op de
populaire escape games en geeft het nieuwe thema ‘digitale balans’ ons kansen om te experimenteren
met nieuwe methoden.
Onze strategie rond het meten van de effectiviteit van onze methoden werd verder uitgerold binnen
de krijtlijnen van de Theory of Change. Die logica maakt ons ervan bewust dat je impact soms moeilijk
kan meten, maar wel een bijdrage kan leveren aan een sociaal-culturele praktijk en zo het verschil kan
maken.
Na elke vorming is er een uitgebreide evaluatie door deelnemers en organisatoren. Bovendien werd de
functie van onze office manager uitgebreid met een onderdeel ‘nazorg’. Die beslissing heeft ons al
ontzettend waardevolle feedback opgeleverd. Al die feedback wordt verwerkt, besproken en vormt de
basis voor bijsturing.

17.6 Beoordelingselement 6 – Educatieve activiteiten en werkmaterialen
Verbetersuggestie 1 : Beter laten aansluiten bij de doelstellingen rond geletterdheid en transliteracy
Antwoord
De Missie/Visie is inmiddels beter ingebed in ons handelen, doordat we ze als nieuw team samen
hebben vastgenomen en hebben gekneed tot ze in onze vingers zat. Met het pedagogisch kader van
Meervoudige Geletterdheid dat we besloten te hanteren, voelen we dat onze werking coherenter
samenhangt. Door meer een geheel te vormen, waar weliswaar ieder zijn of haar expertise benut en
deelt vormen we een krachtig team in een sterk geheel. Dat draagt bij tot een hogere kwaliteit, als team,
maar ook in producten en dienstverlening.

17.7 Beoordelingselement 7 – Acties en campagnes
Aanbeveling: Eigen acties en campagnes
Antwoord
Onze missie werd alvast gerealiseerd in eigen campagnes. Met ‘Aprilvissers’ - een campagne op 1 april
rond Fake News - lanceerden we een volledig eigen campagne waarbij we meer dan 200 bibliotheken in
Vlaanderen en Brussel mobiliseerden om onze boodschap mee uit te dragen. Het sensibiliserende luik
van die campagne kende een ongezien bereik bij het brede publiek en ook het educatieve luik in de
publieke ruimte kon - en kan nog steeds - rekenen op een grote betrokkenheid van het brede publiek.
Enkele opvallende neveneffecten van die campagne is dat ze een enorm gunstig effect op ons ‘imago’
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had bij onze traditionele achterban van bibliotheken. Het was de insteek voor een ‘Ronde van
Vlaanderen’ die nog steeds loopt en waar we de kans krijgen om LINC verder bekend te maken bij
bibliotheken en regiowerkingen. Ook (nieuwe) partners hebben zich in de nasleep van die campagne
aangemeld. Ten slotte positioneerde die ons binnen de sector als ‘fake news’-expert. Onze ‘fake news’vorming was de meest geboekte van 2019.
Na een positieve evaluatie van Week van de Geletterdheid 2019 in bereik en aandacht voor het
thema, kon LINC in de cockpit van de campagne alvast zijn stempel drukken op de edities van de
komende twee jaren door het thema ‘e-inclusie’ naar voor te schuiven. Op die manier kunnen we onze
expertise in dit thema ook hier verder uitrollen.
Daarnaast halen we het (mede)eigenaarschap van deze campagne expliciet in huis door de nieuwe
campagnewebsite intern te bouwen en hierbij indicatoren vast te leggen die de impact van deze
campagne in de toekomst nog beter moeten meten.
Een derde grote verandering is dat LINC vzw vanuit deze campagne een brede publieksactie zal
trekken. Doordat deze campagne steeds een thematische focus heeft, vertaalde deze zich de voorbije
jaren niet altijd even goed naar het grote publiek. LINC vzw neemt het op zich om hier een antwoord
op te bieden en zoekt momenteel naar middelen en partnerschappen.
Daarnaast voerden we op uitnodiging van partner VVBAD een mini-campagne rond de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) tijdens hun biënnale ‘Informatie aan Zee’ in
Oostende.
LINC sprak partner Iedereen Leest aan en organiseerde samen met hen een studiedag voorlezen voor
ouderen in oktober 2019. De 160 voorzien plaatsen waren in een mum van tijd volzet en de feedback
was erg positief. We bekijken na het verwerken van de evaluaties hoe we met die input verder aan de
slag kunnen met vrijwillige voorlezers. Ons voorleespakketje bereikten in 2019 325 extra mensen,
waardoor we nu opnieuw een pool van 1387 voorlezers hebben.
In 2020…
Het experiment met de Aprilvissers heeft ons een enorme boost gegeven om deze manier van campagne
voeren verder te zetten. Een eerste resultaat daarvan is de publieksactie die we plannen in het kader
van WVDG waar we mede-eigenaar van zijn. Vanaf 2020 nemen wij het beheer van de website over.
Daarnaast kijken we hoe we Aprilvissers in 2020 kunnen herhalen. Deelnemende bibliotheken
evalueerden de campagne uiterst positief en 100% gaf aan om onmiddellijk terug mee te doen. De
campagne enkel met de bibliotheeksector herhalen wordt door de opzet van de campagne moeilijk,
maar we weten nu dat we op deze sector kunnen rekenen voor kant-en-klare en ludieke acties. Dat is
iets waar we in 2020 ook gebruik van willen maken.
We trekken in 2020 ook een campagne rond een nieuw thema ‘digitale balans’ waarvoor de eerste
partnerschappen met Gezinsbond, Mediawijs en de Nederlandse offline dag werden gelegd. Daarnaast
willen
we
werk
maken
van
een
actie
rond
storytelling
en
verbinding.
We zullen ook eigen acties opzetten in het kader van campagnes van derden. Op vraag van BBICO en
Child Focus werken we een ludieke actie uit rond Safer Internet Day en traditioneel zullen we ook weer
inhaken op campagnes zoals Voorleesweek van partner Iedereen Leest.

17.8 Beoordelingselement 8 – Samenwerking en netwerkvorming
Verbetersuggestie: Pro-actiever en planmatiger strategische partners zoeken die kunnen helpen de
missie te realiseren. Met focus op lG en informatiearme burgers (CBE’s en VH’s)
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Antwoord
LINC vzw nam deze verbetersuggestie ten harte en zette strategisch in op partnerschappen die kunnen
helpen bij het realiseren van onze missie ten opzichte van deze doelgroepen. In samenwerking met
Vorming plus werkten we 8 trajecten uit rond storytelling die we samen rechtstreeks aanbieden aan
hun doelgroep.
Het bestaande partnerschap met de Centra voor Basiseducatie werd bestendigd. Zo werd er onder
meer een Mediacoach-traject uitgewerkt op maat van de CBE’s en werden onze medewerkers
uitgenodigd om vorming te geven aan de doelgroep in de centra.
Daarnaast werd er in samenwerking met de Rode Antraciet een project rond storytelling opgestart in
de gevangenis van Hasselt, waarmee we rechtstreeks gedetineerden bereiken.
Tijdens de inspiratiedagen in het kader van Week van de Geletterdheid en de inspiratiedag e-inclusie
bereikten we rechtstreeks de medewerkers van de Centra voor Basiseducatie, van verschillende
Volkshogescholen en doelgroepenorganisaties uit het middenveld.
Met het e-inclusiepanel en op de e-inclusie-inspiratiedag worden alle socio-culturele verenigingen
uitgenodigd. Verschillende van hen zijn daar immers bij betrokken. Met het panel willen we actief aan
de slag met zij die anders uit de boot dreigen te vallen, door hen te bevragen op vlak van digitale
vaardigheden. Nieuwe software wordt met deze mensen uitgetest om te peilen naar
gebruiksvriendelijkheid.
Daarnaast werden bestaande partnerschappen uitgediept waardoor sterke initiatieven vorm kregen.
We denken daarbij aan de studiedag ‘Voorlezen aan Ouderen’ in samenwerking met Iedereen Leest en
‘Informatie aan Zee’ in samenwerking met VVBAD.

17.9 Beoordelingselement 9 – Vrijwilligers
Aanbeveling: Vrijwilligersbeleid met oog op participatie, betrokkenheid, inspraak in de gehele werking
Antwoord
Ons vrijwilligersbeleid kreeg vorm en werd geïmplementeerd. Nieuwe vrijwilligers werden aangetrokken
en opgeleid. Bestaande vrijwilligers werden ondergedompeld in het verhaal van LINC, onze keuzes en
de mechanismen erachter. Ook bestuursleden werden bij de werking betrokken en aangemoedigd een
actieve rol op te nemen. Op die manier maken we van vrijwilligers en bestuursleden ambassadeurs van
LINC.
Concreet introduceerden we vrijwilligershandleidingen, -contracten, duidelijke werving op basis van
profielen en een strategie naar waardering van onze vrijwilligers. Dat resulteerde in een groei van de
vrijwilligers met 34% en een nieuw soort projectgebonden vrijwilliger.

17.10 Beoordelingselement 10 – Professionaliteit en professionalisering
Verbeteringssuggestie: Functioneringscyclus en VTO-beleid afwerken en verbinden aan de hand van
strategisch beleidskader
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Antwoord
In het kader van de verbetersuggesties bij beoordelingselement 10 - zijnde: zorg voor professionaliteit
en professionalisering- hebben wij in 2019 een aantal acties ondernomen:
Een functioneringscyclus kreeg vorm en werd in gang gezet. Momenteel zitten we in de fase van
functiegesprekken waarin uitgebreide functieprofielen werden opgetekend. In een volgende fase
komen er functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
Tijdens die eerste fase in de cyclus merkten we dat onze keuzes binnen ons VTO-beleid vruchten
afwerpt. Onze medewerkers kiezen en vinden opleidingen vanuit relevante noden. Zo schoolden onze
educatieve medewerkers zich bij rond storytelling, onze communicatiemedewerker volgt een
uitgebreide grafische opleiding, onze office manager een opleiding rond financiële processen met een
focus op financiële geletterdheid, etc.
Vrijwel alle inhoudelijke medewerkers volgden beleidsopleidingen bij Socius, waarvan de opgedane
kennis steeds gedeeld werd met de collega’s.
Om de RvB en AV te versterken werden in het voorjaar van 2019 potentiële kandidaten voor de RvB
en AV benaderd door de coördinator. Na de gesprekken met de kandidaten bleven er 6 vrijwilligers
over die bereid waren verder kennis te komen maken met LINC. Zij woonden de RvB van 30 september
bij. Na die kennismaking geven de kandidaten aan dat ze nog steeds geïnteresseerd zijn om een functie
aan te nemen binnen de RvB en/of de AV. Begin 2020 zullen de kandidaturen verder geformaliseerd
worden. Het betreft kandidaten die qua inhoudelijke expertise complementair zijn aan de expertise
van de actuele bestuurders. Zo is er onder andere een kandidaat met financiële beroepservaring,
iemand uit de commerciële marketing-sector en een innovatiecoach. Op die manier versterkt LINC zijn
RvB en AV met bijkomende expertise.
Op boekhoudkundig vlak hebben we een aantal verbeteringen aangebracht:
a) Vanaf 2019 werken we met afschrijvingen wanneer we investeringen doen,
bijvoorbeeld op vlak van IT-materiaal, meubilair... Op die manier krijgen we een meer
waarheidsgetrouw beeld te zien in onze resultatenrekening.
b) We hebben de afgelopen jaren geen winst gemaakt en kunnen momenteel geen
reserves aanleggen. Toch willen we het achterliggende gedachtengoed van de reserveopbouwing wel toepassen. In dat kader hebben we een bijkomende spaarrekening
aangelegd. We rekenden het sociaal passief uit en hebben het bedrag dat daarmee
overeenstemt op die aparte spaarrekening gezet, als teken van goed bestuur.
c) We hebben in het kader van de opmaak van het beleidsplan een meerjarenbegroting
opgemaakt waarin we de middelen begroten die we de komende vijf jaar nodig zullen
hebben om onze werking verder te zetten. De acties, campagnes, studiedagen, ITinvesteringen, personeelskosten, overheadkosten voor de komende vijf jaren zitten
daarin vervat. Dat geeft ons ook helderheid over de middelen die door adhoc
projectsubsidies te werven zijn de komende vijf jaren. Zie 8.4 BIJLAGE ZAKELIJK BELEID
begroting MJP 2021-2025
d) In het kader van duurzaam bankieren hebben we in 2019 onze spaarrekeningen
overgezet naar de Triodos-bank. Alleen onze zichtrekening staat nog bij BNP-Paribas.
Wanneer er subsidies op de zichtrekening komen, storten we die onmiddellijk door
naar de spaarrekening zodat er op de zichtrekening nooit hoge bedragen staan. Op die
manier zorgen we ervoor dat ons spaargeld in ethisch duurzame initiatieven wordt
geïnvesteerd.
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e) We houden de RVB op de hoogte van de financiële toestand van de organisatie door
hen telkens een budgetcontrole te presenteren in tabelvorm én grafisch. Door dat
grafische element toe te voegen kunnen zij zeer snel een kijk krijgen op de
verhoudingen tussen de verschillende inkomsten en uitgaven-stromen. Op die
laagdrempelige manier zijn onze cijfers snel interpreteerbaar en een helder
uitgangspunt om beslissingen te kunnen nemen.
We hebben naar aanleiding van het nieuwe wetboek de statuten en het huishoudelijk reglement
up to date gemaakt. De wijzigingen werden tijdens de AV van 9 december goedgekeurd en daarna
overgemaakt aan de griffie.

17.11 Beoordelingselement 11 - IKZ
Verbetersuggestie : IKZ verankeren in beleid
Antwoord
Tijdens de opbouw van alle activiteiten denken we na over indicatoren en doelstellingen die we willen
nastreven. We concretiseren dit in ons actieplan aan de hand van operationele doelstellingen en
indicatoren.
Ook bij projecten (PDCA-cyclus) evalueren we en sturen we bij aan de hand van de PDCA-cyclus. De
werking van de organisatie als groter geheel evalueren we 1 of 2 keer per jaar aan de hand van EFQM.
We werken met de theory of change, waarbij we het impactbeleid van methodieken (BO4) bekijken en
letten op hoe we sterker kunnen bijdragen tot het bereiken van onze outcomes.
Vanuit onze vernieuwde M/V met de werknaam ‘LINC 3.0’ kiezen we voor het concept en de filosofie
“Meervoudige geletterdheid, met een uitgesproken keuze voor de maatschappelijke en pedagogische
dimensie van het concept.
Daarbij richten we ons op leergrage burgers en specifieke doelgroepen (oudere, mantelzorgers,
buurtwerkingen, doof Vlaanderen enz.) We werken via openbare bibliotheken en
middenveldorganisaties om hun gebruikers/achterban/leden te bereiken.

18 HISTORIEK
Situatieschets: LINC als beweging
In bijlage beschrijven we de bijna 40 jaar geschiedenis van deze organisatie. Lezen en leesplezier zaten
van bij het begin in het DNA van de organisatie, steeds in nauwe samenwerking met openbare
bibliotheken. Vanaf 1993 kwam daar het digitale luik bij, dat een volwaardig (weliswaar geactualiseerd)
onderdeel van LINC gebleven is. Het overzicht geeft aan hoe LINC geëvolueerd is doorheen de jaren en
welke acties er allemaal ondernomen zijn.
Zie 9. BIJLAGE HISTORIEK
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19 BRONNEN
We hebben voor dit Beleidsplan heel wat studies en artikels geraadpleegd.
Een overzicht van de bronnen staat hier: 10. BIJLAGE BRONNENLIJST

20 BIJLAGES
Zie https://www.linc-vzw.be/beleidsplan
























1. BIJLAGE TOT STANDKOMING BELEIDSPLAN 21-25
2.1 BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE EN CONCEPTEN
2.2 BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE Meervoudige geletterdheid JEROEN LIEVENS UCLL
3.1 BIJLAGE CONTEXTANALYSE
3.2 BIJLAGE STAKEHOLDERSANALYSE
3.3.1 BIJLAGE SWOART DEEL1
3.3.2 BIJLAGE SWOART DEEL 2 cijfers en gegevens
4. BIJLAGE STRATEGIE The FUTURE OF PLUIZER
5. BIJLAGE KERNGEGEVENS VAN DE WERKING Omvang en resultaten
6. BIJLAGE VRIJWILLIGERSBELEID
7. BIJLAGE DIVERSITEIT stramiennota
8.1 BIJLAGE ZAKELIJK BELEID overzicht functies en functieonderdelen
8.2 BIJLAGE ZAKELIJK verwerking evaluatie workshops deelnemers en medeorganisatoren
8.3 BIJLAGE ZAKELIJK Evaluatie studiedag 15 oktober voorlezen voor ouderen
8.4 BIJLAGE ZAKELIJK BELEID begroting MJP 2021-2025
8.5 BIJLAGE PERSONEELSBELEID
8.6.1 BIJLAGE COMUNICATIEPLAN Sociale Media Strategie (Werkdocument)
8.6.2 BIJLAGE COMMUNICATIEPLAN Personas
8.6.3 BIJLAGE COMMUNICATIE EN MARKETING PLAN
8.8 BIJLAGE IKZ & KENNISBEHEER
8.9 BIJLAGE GOED BESTUUR zie ZAKELIJK MODEL
9. BIJLAGE HISTORIEK
10. BIJLAGE BRONNENLIJST
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