


Missie en Visie traject 

Een verhaal dat startte in 2008 en tot op vandaag 
zijn vervolg kent 

 

      Het vraagt en het geeft      

        tijd        
 energie  

            beleidsmatige interesse 



Missie en Visie traject 

 

Eind 2008: BN 2010 – 2012 wordt ingediend 

 

 met als 5e SD: Karavaan heeft tegen eind 2011 een 
proces rond herdefiniëring van haar identiteit afgerond 

 

Daardoor geen vrijblijvende uitdaging !  
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WAT               Voor wie  Hoe  Wanneer 
Samenkomst werkgroep  WG identiteit (3 bijeenkomsten) Samengesteld door RVB April- oktober 2009 

Stuurgroepweekend Karavaanvrijwilligers + secretariaat begeleidt door externe 21 juni 2009 

Voorstel proces identiteit RVB Toelichting document 22 oktober 2009 

Oproep gespreksleiders Iedereen Groepsmail  November 2009 

Samenstelling team gespreksleiders WG ID Gericht aanspreken November 2009 

Uitwerken methodieken 
gespreksleider 

WG ID   17 november 2009 

Afwerken draaiboek gespreksleiders WG ID   25 november 2009 

1e vormingssessie gespreksleiders Iedereen    26 november2009 

2e vormingssessie gespreksleiders Na Algemene Vergadering   16 december 2009 

1e bijeenkomst gespreksgroepjes Na Algemene Vergadering    16 december 2009 

Bijeenkomst gespreksgroepjes Iedereen Op vraag van gespreksleiders Tot mei 2010 

Aanbod gespreksgroepjes  Aanwezigen trainingsweekend   16 januari 2010 

Tussentijdse opvolging + bijsturing WG ID   Half februari 2010 

Aanbod gespreksgroepjes Aanwezigen Reisgerichte weekends    Maart en mei 2010 

Resultaten inventariseren + 
verwerken 

WG ID   Half mei 2010 

Materiaal verwerken voor congres Karavaanvrijwilligers + secretariaat Kleine themagroepjes 19 juni 2010 

Resultaten verwerken stuurgroepdag WG ID   8 juli 2010 

Finaliseren vragen congres WG ID  (6 bijeenkomsten) Hard werken September en oktober 2010 

Eerste presentatie vragen Aanwezigen balansweekend Teaser met pp 9 oktober 2010 

Vragenlijst ter beschikking Iedereen Documentenpagina 18 oktober 2010 

Congres Congresgangers   31 oktober 2010 

Cijfermateriaal congres Congresgangers + aanwezigen 
Algemene Vergadering 

Powerpoint 31 oktober 2010 + 20 
november 2010 

Verwerking resultaten RVB Oproep werkgroep  December 2010 

Traject werkgroep verwerking 
congres 

Nieuwe werkgroep   Januari – juni 2011 
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Het congres zelf 
Inhoudelijk 2 sprekers rond vorming en vrijwilligerswerk 

 

De eigenlijke stemming 

 

Resultaten werden 2u later bekend gemaakt 

 

Tussendoor receptie + etentje 

 

Die avond was het Bal Mondial, rëuniefeest van het voorbije reisseizoen 

 



Missie en visietraject 

 

Cijfers: 

- 480 vrijwillige reisbegeleiders waarvan 300 dat jaar 
actief 

- Met de gespreksgroepjes (17) bereikten we 124 
vrijwilligers 

- Op het congres waren 74 aanwezigen en 40 VO 

- 91 vrijwilligers hebben de uitgebreide vragenlijst 
ingevuld 
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Na het congres activeren we een werkgroep verwerking 
Karavaancongres die in 2011 elf keer samen komt om tot 
een nieuwe missie en visie te komen. 

Op de stuurgroepdag worden de krijtlijnen hiervoor door 
een ruimere groep bekrachtigd. 

Op de AV van 8 oktober 2011 wordt onze nieuwe missie 
en visie goedgekeurd 

Eind 2011 wordt de nieuwe stuurgroep beleidsnota 
geactiveerd die op dit elan door gaat 
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Eind 2012 dienden we onze nieuwe beleidsnota in 
helemaal in de geest van onze nieuwe missie: Karavaan, 
blijvend onderweg 

Tussen 2012 – 2013 schreven ook alle stuurgroepen een 
visietekst voor hun domein. Deze teksten werden eind 
2013 op de AV goedgekeurd 

2014 er werden concrete actieplannen per SG opgesteld 

2014 – 2015 liepen we het traject 
bestemmingsinformatie 

Eind 2015 er wordt een nieuwe SG BN geactiveerd 
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Terugblikkend 

Er is veel tijd en energie ingekropen maar we hebben een 
zeer stevige basis waarop we vragen, noden en keuzes 
aftoetsen. We gaan voor BN 2018 – 2021 op dit elan 
verder 

3 valkuilen: afhaken – beleid is saai – te goed 

5 tips: betrek je vrijwilligers – maak het niet te groot – 
vertaal beleidsmaterie tot gedeelde verantwoordelijkheid 
– gebruik al je zintuigen – gewoon doen 



Veel succes !  


