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2021-2025
Dit is de samenvatting van het strategisch plan van ATD VW België. Het plan
is de leidraad voor de komende 5 jaar. We gebruiken het om jaarplannen op te
stellen, projecten te evalueren en bij te sturen, nieuwe acties en werkvormen te
bedenken. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Dat is ook de reden dat
heel veel verschillende leden betrokken waren bij het maken van dit plan.

Onze visie
Armoede uitroeien samen met mensen in armoede.

Onze waarden
• Ieder mens, wie hij of zij ook is, heeft gelijke waarde die hem niet kan ontnomen
worden.
• Armoede is zowel een oorzaak als een gevolg van de schending van de mensenrechten.

Onze benadering
1. We vertrekken van de specifieke ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede,
2. we laten niemand achter,
3. en we delen de verantwoordelijkheid voor de Beweging met de verschillende leden.

De context waarbinnen we dit plan ontwikkelen
• De corona-gezondheidscrisis vergroot bestaande ongelijkheden en het besef
daarvan is een kans die we moeten grijpen.
• Het wantrouwen in de democratie groeit en vraagt om waakzaamheid.
• De ecologische crisis (klimaatverandering) versterkt ongelijkheden en vraagt
dat mensen in armoede worden betrokken in het zoeken naar duurzame oplossingen.

Vier uitdagingen waar we voor staan

Inspelen op een toenemende
verscheidenheid van mensen
in armoede

Het belang van het gezin
laten erkennen als hefboom
in de strijd tegen armoede

De negatieve beeldvorming
van armoede (eigen schuld!)
bestrijden

De ontwikkeling van
‘Zones zonder langdurige
werkloosheid’ (ZZLW) verder
opvolgen

+ ATD Vierde Wereld in België
• Onze kracht: we zijn trots op wat is bereikt in 50 jaar ATD België, maar zoeken
naar nieuwe krachten om het voortbestaan van de Beweging te verzekeren.
• Onze acties: onze actieteams treden autonoom op, dragen mee een gemeenschappelijke visie uit, en bevragen zichzelf kritisch.
• Onze bestuursvorm: we zorgen ervoor dat de inbreng van iedereen telt en
dat verantwoordelijken de nodige beslissingen tijdig en helder kunnen nemen.

+ ATD Vierde Wereld in internationaal verband
• We zoeken gezamenlijk engagement en evenwicht tussen ATD nationaal
en internationaal door volontairs uit te wisselen, elkaar financieel te
ondersteunen, en samen te werken aan acties.
• We werken mee aan het internationaal onderzoeksproject over de familieverbanden, we maken het internationaal onderzoek naar de verborgen
dimensies van armoede bekend en we willen dat de originele intentie van het
project Zones zonder langdurige werkloosheid (Frankrijk) behouden wordt bij
de uitvoering ervan door derden in België.

VIER
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
2021-2025
• Vanuit onze visie kiezen we voor vier strategische doelstellingen voor de volgende 5 jaar. Daarbinnen kiezen we langetermijndoelstellingen met focussen
waar we ons eerst op richten.
• Voor elke doelstelling zijn verschillende vormen van actie mogelijk. In elke
actie zijn steeds in mindere of meerdere mate één of meer dimensies aanwezig. De drie dimensies zijn: present zijn, samenkomen en veranderen. Elk van
die dimensies zijn een bron van kennis over het leven en denken van mensen
in armoede, maar ook hoe de samenleving hen behandelt.

Doelstelling #1:
Anders gaan kijken en handelen ten aanzien
van mensen in armoede
Lokale groepen, werkgroepen en teams van ATD zetten het belang van beeldvorming (over en van mensen in armoede) voorop in hun acties met burgers,
partners, enz. Ze doen dit in het bijzonder wanneer ze inzetten op verandering
van attitudes, werkmethoden en beroepspraktijken, en wanneer ze ijveren voor
meer participatie van mensen in armoede.
Focus: We passen dit doel in al onze activiteiten in en zetten een pilootproject op.

Doelstelling #2:
De impact van de acties van de Beweging
waarderen en vergroten
We kennen en communiceren de resultaten van onze acties beter en hebben
inzicht in de factoren die tot het succes hebben bijgedragen. Hierdoor maken
we onze acties doeltreffender en de verbeteringen in het leven van mensen in
armoede zichtbaarder.
Focus: We maken een inventaris van manieren om het effect van onze acties te
meten, onderzoeken andere mogelijkheden om te meten en bewaken. We bieden vormingen aan buiten de Beweging, en gaan in dialoog met andere groepen.

Doelstelling #3:
Versterken van de samenhang van de Beweging
> Doelstelling #3a: Versterken van de interne samenhang van de Beweging
Leden van de Beweging zijn zich beter bewust hoe hun acties samenhangen met
die van andere lokale of werkgroepen en bijdragen aan de doelstellingen van de
Beweging.
Focus: We komen vaker samen met verschillende teams, georganiseerd en informeel. We organiseren een basisopleiding voor nieuwe leden.
> Doelstelling #3b: Versterken van de samenhang van de Beweging
met de buitenwereld
De leden van de Beweging kunnen beter de visie van de Beweging uitleggen aan
personen buiten de Beweging en kunnen zo optimaal samenwerken met lokale,
regionale en federale partners.
Focus: We ontwikkelen voor leden een opleidingsmodule (Hoe ATD Vierde
Wereld uitleggen aan anderen?), evalueren onze partnerschappen, en maken
onszelf beter zichtbaar voor de buitenwereld.

Doel #4:
Het voortbestaan verzekeren van de Beweging
> Doelstelling #4a: Het voortbestaan verzekeren van de Beweging in België
- interne zorg
De beweging telt meer jonge mensen, en heeft een langetermijnstrategie voor
fondsenwerving en donateurs ontwikkeld.
Focus: De mogelijkheden verkennen om jongeren te ontmoeten en te betrekken,
nieuwe leden beter begeleiden, de mogelijkheden van een goede ledenadministratie beter benutten.
> Doelstelling #4b: Het voortbestaan van de Beweging verzekeren door haar
zichtbaarder te maken
Wij hebben meer instrumenten om de eigenheid, de doelstellingen en de acties
van de Beweging bekend te maken voor de buitenwereld.
Focus: We evalueren en monitoren onze externe zichtbaarheid, bespreken die
met onze leden, ontwikkelen middelen om die te verbeteren en communiceren
vaker met de buitenwereld.
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