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The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but
that they are incomplete. They make one story become the only story.

Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. But stories can also be used
to empower, and to humanize. Stories can break the dignity of a people. But stories can also repair
that broken dignity.
~ Chimamanda Ngozi Adichie

Beoordelingselementen
Inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria
1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het
decreet.
Een visie en missie die inzetten op participatie, democratie en rechten en vrijheden
Furia heeft een duidelijke visie en missie voor haar werking die uitstekend aansluit bij het decreet
sociaal-cultureel volwassenenwerk uit 2017.
De missie en en visie staan uitgeschreven onder punt 1.1. met nadere toelichting bij de
aandachtspunten in het decreet:
Furia draagt actief bij aan de participatie van zoveel mogelijk (verschillende) volwassenen in hun
vrije tijd door een inclusief, laagdrempelig, persoonlijk en en gevarieerd aanbod van
sociaal-culturele activiteiten uit te rollen in Vlaanderen en Brussel (artikel 2°1).
Furia streeft naar een inclusieve en solidaire samenleving en draagt democratie en duurzaamheid
hoog in het vaandel (artikel 2°1). Als sociale organisatie verdedigt Furia steeds met verve de
fundamentele vrijheden en rechten van mensen (artikel 3).
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samenlevingsvraagstuk ‘stereotypen’
Furia biedt veilige ruimtes aan volwassenen voor uitwisseling en informeel leren die hen
bekwamen in de omgang met stereotypen op een persoonlijk niveau. Furia versterkt de
deelnemers in een kritische analyse van de samenleving, vergroot hun bewustzijn voor
machtsongelijkheden en stimuleert onderling begrip en solidariteit tussen de deelnemers. Furia
stelt de deelnemers uiteindelijk in staat om standpunten in te nemen die de eigen situatie
overschrijden en biedt hen mogelijkheden om actief te reageren op stereotypen en te
experimenteren met inclusieve, stereotypenvrije praktijken.
De sociaal-culturele volwassenwerking van Furia spitst zich toe op het thema stereotypen.
Stereotypen zijn herkenbaar voor elke volwassene en bieden veel mogelijkheden voor een
intersectionele benadering en het betrekken van verschillende groepen in de samenleving. Zoals
de omgevingsanalyse aantoont (zie punt 2 van beleidsplan) spelen stereotypen een een rol in de
ongelijkheid tussen vrouwen en mannen (v/m/x) en tussen andere sociale groepen in de
samenleving. Furia werkt rond de vaak versnipperde debatten over dit thema maatschappelijke
praktijken uit die mensen stimuleren tot actief en kritisch burgerschap.
Zoals het doelstellingenkader (zie punt 4.2) aantoont, werkt Furia rond dit thema maatschappelijke
praktijken uit met aandacht voor het niveau van zowel het individu, de groep als de maatschappij.

de relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele
maatschappelijke context die ze zelf omschreven heeft.
De omgevingsanalyse (punt 2 van het beleidsplan) focust op ontwikkelingen m.b.t. sociale
ongelijkheid, meestal toegespitst op vrouwen, maar steeds vanuit een intersectioneel kader. Zo
bespreken we o.a. de ongelijke verdeling van betaald en onbetaald werk, armoede, toegang tot de
arbeidsmarkt, relatie- en samenleefvormen, media en politieke representatie.
De keuze om van stereotypen het centrale samenlevingsvraagstuk te maken waarrond de werking
zich ontplooit, is niet alleen vanuit de omgevingsnalyse maar ook vanuit de SWOART gestuurd.
Deze oefening staat beschreven in punt 3 van het beleidsplan, inclusief koppeling naar de
positionering en werking van Furia. Het luik ‘Prioriteiten en doelstellingen’ (p. 32-33) bevat de
elementen die als beloftevol werden aangemerkt voor de werking als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie. De terugkoppeling naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen
enerzijds en de wil om laagdrempelige, ervaringsgerichte activiteiten op te zetten (cf.missie/visie),
leidde tot de keuze voor stereotypen.
De gewenste impact staat beschreven onder 4.1.1.
de bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie
sociaal-culturele rollen.
De verbindende rol
In een context van sterke polarisering van het maatschappelijke debat is de verbindende rol voor
(zie ook 4.1.2., p. 39) is voor Furia van cruciaal belang voor een sociaal-culturele
volwassenenorganisatie. Het thema stereotypen leent zich volgens Furia goed voor het stimuleren
van verbinding. Stereotypen werken dagdagelijkse in op de levens van veel mensen. Het delen van
verhalen werkt herkenning en zo verbinding in de hand. Als deze verbinding zich consolideert en
verdiept, kan er vertrouwen en wederkerigheid ontstaan. Dat stimuleert de deelnemers en andere
vrijwilligers om samen eigenaarschap op te nemen over de stereotiepe dynamieken waar zij steeds
tegenaan lopen en die hen beknotten in hun menszijn. Het beleidsplan concretiseert de visie op
deze rol.
De kritische rol
De kritische rol (zie ook punt 4.1.2, p. 40) is fundamenteel in het creëren van maatschappelijke
beweging en maatschappelijke verandering. Steunend op het werk van onder meer Sara Ahmed
(bv. “Killing joy: feminism and the history of happiness”, 2010) beschouwt Furia het uiten van
kritiek op een gegeven situatie als een noodzakelijke voorwaarde om die situatie in beweging te
krijgen. Doorheen haar werking als sociaal-culturele beweging zal Furia participanten daarom
versterken in het opnemen van een kritische rol. Het beleidsplan maakt dit verder concreet.

De laboratoriumrol
Furia is een laboratorium voor nieuwe ideeën (zie ook 4.1.3 in het beleidsplan p. 41). De erkenning
als sociaal-culturele volwassenwerking stelt Furia in staat om die vernieuwende ideeën verder uit
te werken en effectief in de wereld te zetten. De deelnemers-laboranten zullen alternatieve
omgevingen en praktijken ontwikkelen die vrij zijn van beperkende stereotypen. Furia verkent
eerst waar de stereotyperingen precies aanwezig zijn, wat er nodig is om die te doorbreken en hoe

een alternatieve ruimte/praktijk er uit zou kunnen zien. Voor deze labo’s zal Furia onder meer
inspiratie halen uit praktijken die bijvoorbeeld bij de queer-beweging bestaan (Vogue-feestjes).
de strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
Het doelstellingenkader bevindt zich in onderdeel 4.2.2. van het beleidsplan.
Doorheen de drie strategische doelstellingen versterkt en activeert Furia deelnemers in hun
omgang met stereotypen en in het voeren van open gesprekken over stereotiepe beelden en
praktijken (interpersoonlijk en maatschappelijk). Daarnaast stimuleert het experimenteren met
stereotypenvrije ruimtes en praktijken.
SD 1 focust voornamelijk op het interpersoonlijke niveau, SD 2 heeft overwegend betrekking op de
maatschappelijke impact van stereotypen en SD 3 ondersteunt experimenten.
SD 1 valt uiteen in 3 operationele doelstellingen die toewerken naar kennisopbouw en inzicht (OD
1.1.), handelingsbekwaamheid (OD 1.2) en actief burgerschap (OD 1.3). OD 1.2. mobiliseert daarbij
kleinere groepen in een volgehouden traject terwijl OD 1.3. een breed publiek betrekt via een
aantrekkelijke campagne onder de noemer ‘week van het stereotypen-vrij leven’ (werktitel).
Tot de verwezenlijking van SD 2 dragen twee operationele doelstellingen bij. OD 2.1. maakt
gebruik van storytelling om op een verbindende manier het gesprek te voeren over de
maatschappelijke impact van stereotypen. OD 2.2. mobiliseert een mediawatchgroep om het
maatschappelijke debat over stereotypen mee te voeden.
Om via SD 3 daadwerkelijk experimenten met niet-stereotyperende praktijken en ruimtes te
genereren, lanceert Furia volgens OD 3.1. jaarlijks een oproep om in een kleine groep zo’n
experiment vorm te geven. OD 3.2. is gericht op het ter beschikking stellen van methodieken en
materialen.
Furia is blijkens haar missie / visie een organisatie die per uitstek inzet op maatschappelijke
verandering en daarvoor een brede waaier aan activiteiten inzet met aandacht voor een
bottom-up benadering, het bereiken van een breed publiek en een intersectioneel perspectief. De
doelen die Furia zich als sociaal-culturele volwassenorganisatie stelt, sluiten hier naadloos bij aan:
alle strategische en operationele instellingen zijn erop gericht om het gewicht van
stereotyperingen op mensen en in de samenleving te doen dalen door het doelpubliek meer
kennis van en zo meer greep op het fenomeen te geven, door het open gesprek te stimuleren en
door burgers op verschillende wijzen te activeren. De keuze van stereotypen als
samenlevingsprobleem leent zich bij uitstek tot een intersectionele werking: stereotypen treffen
niet alleen m/v/x maar tal van andere groepen in de samenleving. Zoals de omgevingsanalyse
aantoont, zijn ze een factor in de reële ongelijkheden die tussen maatschappelijke groepen
bestaat.
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
sociaal-culturele volwassenenorganisatie.

Punt 4.1.3. in het beleidsplan beschrijft en motiveert de gekozen functiecombinatie (vanaf p 40)
met de uitwerking van de leerfunctie en de bewegingsfunctie. In lijn met de versterkende
leerprocessen in de voorbereiding van de jaarlijkse Nationale Vrouwendag kiest Furia voor de
aaneenschakeling van de leerfunctie en de bewegingsfunctie.
De leerfunctie creëert bewustwording, herkenning, in vraag stellen en standpuntinname.
Vertrekkende vanuit ervaringen van deelnemers bouwen we aan een dynamisch geheel van
bewustwording, kennis en goede praktijken, in een iteratief proces.
De bewegingsfunctie biedt ruimte aan actie op basis van gedeelde ervaren knelpunten en
opgedane kennis.
De combinatie van de leer- en bewegingsfunctie duidt op een constructief proces van eerst en
vooral bewustwording en kennis wat daarna kan omgezet worden in actie en beweging. In zijn
kritische pedagogie beschrijft Paulo Freire het iteratief proces waarbij kennis en praktijken worden
opgebouwd als een cyclus van actie en reflectie, of praxis.
Gezien we in de (vaak schaarse) vrije tijd van volwassenen werken, ontwikkelden we verschillende
modi om aan het leer- en bewegingsproces (of praxis) deel te nemen. Zo kunnen verschillende
doelgroepen op verschillende momenten doorheen het jaar, met een zelf gekozen intensiteit,
deelnemen.
Leerfunctie
De kritische leerbenadering neemt de geleefde ervaringen mee in een proces van participatieve
kadering. Zoals Suzan Sanchez-Casal en Amia A. Macdonalds aangeven in hun verdere
feministische theorievorming rond de kritische leertheorie, is ongelijkheid een sociale constructie
die verband houdt met bestaande machtsverhoudingen. Door inzicht in de werking van
stereotypen en de verhoudingen die zij weerspiegelen, kunnen deelnemers loskomen van
individuele schuld en zich verhouden tot de bestaande context. Zij vormen gedeelde standpunten
die de basis vormen om acties en experimenten op te zetten met bestaande spelregels en met
stereotypenvrije ruimtes.
De toepassing van de kritische leermethodiek op het thema stereotypen leent zich bij uitstek om te
werken aan een meer gelijke samenleving, zoals Furia’s missie voorop stelt. Het bewustzijn van de
werking van stereotypen, het innemen en uitdragen van standpunten en het bouwen aan kennis
en praktijken stimuleren een meer gelijke samenleving.
De leeromgeving b
 iedt ruimte en tijd voor bewustwording, gedeelde analyses, politisering van
aangevoelde problemen en engagement. Actieve participatie, gelijkheid, zelfbeschikking,
solidariteit en coöperatief leren binnen een constructief proces vormen belangrijke
karakteristieken van deze ruimte. Furia stimuleert transformatief leren, ofwel het kritisch
benaderen en herkaderen van eerdere interpretaties van feiten of ervaringen.
De maatschappelijke bewegingsfunctie
Furia is door en door overtuigd van de kracht van burgers om maatschappelijke verandering te
initiëren. De organisatie wortelt in de tweede feministische golf, een contestatiebeweging die met
haar acties rechtstreeks woog op wetgeving (toegang tot anticonceptie of abortus, quota in de

politiek) en die praktijken initieerde in antwoord op maatschappijproblemen die de overheid niet
opnam (bv. hulpverlening aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld of van verkrachting). Furia zal
de stap van inzicht naar actie stelselmatig stimuleren, zonder blauwdruk van de uitkomst van het
‘bevrijdingsproces’ van stereotypen. Het is de overtuiging dat elke ingreep in de bestaande
samenleving een nieuwe situatie creëert die op haar beurt verdere beweging zal voeden. Het
versterken van de empathie en zo de solidariteit zijn daarbij belangrijk.
Furia activeert volwassenen door hen te begeleiden bij het opzetten en evalueren van
actiegerichte werven en te ondersteunen bij experimenten om de maatschappelijke regels te
veranderen. Door daarbij aandacht te hebben voor zowel positieve als negatieve ervaringen
ontwikkelen we samen met de deelnemers praxis (Freire, 1994) of een cyclus van actie en
reflectie.
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.
De kerngegevens van Furia bevinden zich in onderdeel 1.3. van het beleidsplan.
Furia is van bij de oprichting in 1972 een organisatie die zich richt tot het hele Nederlandse
taalgebied met inbegrip van de Nederlandstaligen in Brussel-Hoofdstad. De kerngegevens over
de organisatie (zie 1.3.) concretiseren dat voor de voorbije twee jaar, zie
- de geografische spreiding van het ledenbestand;
- de keuze om de jaarlijkse Vrouwendag te laten bewegen tussen verschillende gaststeden
en daarbij steeds opnieuw een lokaal platform te begeleiden;
- het feit dat jaarlijkse mensen uit heel Vlaanderen de Vrouwendag bijwonen;
- de deelname van Furia aan debatten, workshops, acties over heel Vlaanderen en Brussel;
- het schrijven van opinies en persteksten en het uitwerken van eisenpakketten, visieteksten
en memoranda met een landelijk bereik.
- de samenwerking met organisaties die eveneens voor heel Vlaanderen / Brussel werken;
- de ondersteuning van Gelijke Kansen Vlaanderen aan de opiniërende werking en de
organisatie van de Vrouwendag.
In het beleidsplan geeft Furia ook haar nieuwe werking als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie een bereik over heel Vlaanderen en het gebied Brussel Hoofdstad, zie
het doelstellingenkader onder 4.2. Alle uitgedachte activiteiten kunnen plaatsvinden in om het
even welke stad of gemeente en Furia waakt over voldoende geografische spreiding in de
activiteiten. De campagne “week van het stereotypenvrije leven” heeft uitdrukkelijk een landelijk
(Vlaanderen en Brussel) bereik en dat geldt ook voor de activiteiten van de mediawatchgroep. Het
online platform heeft het potentieel om participanten uit heel Vlaanderen en Nederlandstalig
Brussel te bereiken.
7° een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
De mogelijke acties beschreven in het doelstellingenkader spelen zich af in de vrije tijd van
volwassenen. Activiteiten die een fysieke aanwezigheid veronderstellen worden georganiseerd ‘s
avonds of in het weekend. Er wordt bekeken of activiteiten op weekdagen overdag de participatie
van niet- of deeltijdswerkende volwassenen bevorderen.

Furia houdt rekening met de versnippering van vrije tijd die veel volwassenen ervaren. Dit geldt
met name voor ouders en daarbinnen speciaal moeders. Participanten zullen dus ook online
kunnen aansluiten bij de werking en met de week van het stereotypenvrije leven lanceert Furia
een laagdrempelig initiatief waar volwassenen ad hoc aan kunnen deelnemen.
De leden van de adviesraad die Furia één à tweejaarlijks samenbrengt rond een concreet aspect
van de sociaal-culturele werking, bestaat uit externen. Furia zal voor deze beperkte adviesgroep
beroep doen op stakeholders, onder wie een tweetal mensen met ervaring in bewegingswerk en
een tweetal mensen met specifieke kennis van een (intersectionele) benadering van stereotypen.
Deze externe stakeholders kunnen naar een bijeenkomst van de adviesraad komen in het kader
van hun werk of als vrijwillig expert in hun vrije tijd. De experten zijn conform de missie van Furia
in staat om kritische reflectie aan concrete acties te koppelen voor een inclusieve en solidaire
samenleving. Op basis van haar visie integreert Furia via de adviesraad gefundeerde inzichten op
vlak van stereotypen in haar werking om hem inhoudelijk te verstevigen, bij te sturen en te
vernieuwen.
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
Keuzes op vlak van doelgroepen - brede publiek
Furia biedt diverse modi van leren, zodat verschillende doelgroepen op verschillende momenten
doorheen het jaar, met een zelf gekozen intensiteit, kunnen deelnemen: eenmalige
discussieavonden, een jaarlijkse week van het stereotypenvrije leven die uitnodigt tot deelnemen
en delen, digitale ruimtes en sociale media. Mensen die zich bewust zijn van de werking van
stereotypen kunnen zich eerder aangetrokken voelen om te experimenteren met stereotype vrije
ruimtes of deelnemen aan de mediawatchgroep.
Doelgroepen
Furia richt zich tot het brede publiek. Bij twee operationele doelstellingen is er een niet-exclusieve
focus op een afgebakende doelgroep. De reden daarvoor is dat die activiteiten een antwoord
bieden op signalen die Furia nu al uit die doelgroepen krijgt.
-

Furia richt zich met een jaarlijks aanbod van sensibiliserende participatieve werkwinkels
expliciet maar niet uitsluitend tot ouders van tieners. Zij worden niet alleen zelf maar via
hun kinderen met stereotypen geconfronteerd.

-

Bij jongvolwassenen (18-35 jaar) merkt Furia een groeiend bewustzijn op vlak van
stereotypen. Furia wil hen daarin verder ondersteunen door hen samen te brengen in
actiegerichte groepen rond een zelfgekozen thema.

Furia beoogt expliciet om volwassenen uit verschillende groepen (verschillend op grond van
gender, seksuele oriëntatie, etnische origine, sociale klasse en handicap) te laten participeren aan
haar activiteitenaanbod. De permanente aandacht voor intersectionaliteit en het slechten van

drempels dragen bij aan de aanwezigheid van kansengroepen.
Zie punt het onderdeel Functiecombinatie (4.1.3) uit het beleidsplan.
9° de plaats van vrijwilligers in de sociaal-culturele volwassenenorganisatie en de manier
waarop ze betrokken en ondersteund worden in relatie tot de visie en missie van de
sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
In luik 4.3.5 definieert Furia de rollen en taken van de 5 verschillende type vrijwilligers die actief
zijn in de organisatie, namelijk de deelnemers, de trekkers, de adviseurs, de actieve leden en de
bestuurders.
Furia expliciteert ook het ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers, met
intakegesprekken met alle nieuwe vrijwilligers, vrijwilligerscontracten voor de meest actieve
groep, een vrijwilligersverzekering en tweejaarlijkse opvolgingsgesprekken.
Voor alle types van vrijwilligersengagement geldt dat er geen vrijwilligersvergoeding is voorzien.
Wel worden verplaatsingsonkosten vergoed. Vrijwilligers hebben de mogelijkheid om een vorming
te volgen.
Eens per jaar nodigt Furia haar volledige vrijwilligersgroep uit op een kennismakings- en
uitwisselingsactiviteit die draait om waardering voor hun engagement.

Zakelijke beoordelingselementen en -criteria
1° een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
De elementen van een professioneel beleid worden toegelicht in het zakelijke plan. Punten 4.3.3.
tot 4.3.9 gaan in op organisatiestructuur, infrastructuur, communicatie, medewerkers,
vrijwilligerswerking, goed bestuur en financieel beheer.
Het zakelijke plan wordt voorafgegaan door een zelfevaluatie (4.3.1) met overzicht van prioritaire
resultaatsverbintenissen (4.3.2). De huidige stafmedewerk.st.ers en bestuursleden van Furia vulden
de EFQM-quickscan in om een zicht te krijgen op de structuur van Furia, de verschillende
resultaatsgebieden en de huidige werking van de organisatie. Ze bespraken de conclusies die ze elk
afzonderlijk hadden bereikt en scoorden vervolgens samen. Ze beslisten ook samen welke de
prioritaire gebieden zijn waarin de organisatie de komende jaren resultaten wil boeken in het kader
van kwaliteitszorg (zie 4.3.2 in het beleidsplan). Het betreft mensen, resultaten bij klanten,
processen en middelen.Furia zal zich daarbij waar nodig extern laten begeleiden, met name bij het
professionaliseren van het personeelsbeleid.
Onder 4.3.10. staat het financieel beleid beschreven.
de toepassing van de principes van goed bestuur
De transparantie en verantwoording van en in het bestuur komt uitdrukkelijk aan bod onder punt
4.3.8 (Goed bestuur) en ook bij 4.3.3 (Organisatiestructuur en -cultuur). Dat laatste onderdeel van
het beleidsplan beschrijft ook de samenstelling en taakverdeling van de verschillende
bestuursorganen, met de Ledenvergadering, de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur, en
daarnaast een Adviescomité.

In de periode februari-maart 2019 bevroeg Furia stakeholders met een vragenlijst over de
vrouwenbeweging in Vlaanderen, over de werking van Furia en hoe zij Furia zien in de toekomst. Er
is een kort overzicht van bevraagde groepen en van de resultaten opgenomen onder punt 1.4.
(Stakeholdersbevraging).
Zoals beschreven bij punt 3 voedde de stakeholdersanalyse deels de SWOART (sterktes, zwaktes,
gewenste resultaten).
Het volledige overzicht kan desgewenst worden opgevraagd bij Furia.
3° de afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
Furia vraagt een totale subsidie van 178.000 euro.
De meerjarenbegroting detailleert de besteding van deze middelen. Er is een aparte aparte
toelichting bij de begroting vanuit het doelstellingenkader (zie onder 4.4., p. 74 en volgende)
toegevoegd. Bovendien zit in het excel-formulier met de meerjarenbegroting een apart tabblad
met een concretisering van de begrote posten op het niveau van de operationele doelstelling (voor
de rekeningen 61401 tot 61405, 615, 6160101 en 630).
Het begrote personeelskader van 2,5 VTE zal Furia toelaten de doelstellingen te realiseren. De
beschreven profielen laten toe om de inhoudelijke werking te realiseren (met focus op
volwassenenwerk en communicatie), de zakelijke leiding te voeren, de administratieve taken te
vervullen en de brug te leggen tussen de acties uit het doelstellingenkader en het bestaande
evenement van de Vrouwendag. De toelichting vanuit het doelstellingenkader bevat een inschatting
van de werktijd per strategische doelstelling.
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1. Wie is Furia?
1.1. Missie en visie
Missie
Furia is een onafhankelijke feministische denk- en doetank die gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit
centraal zet. Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie en streeft naar een solidaire en inclusieve
samenleving zonder ongelijkheid en discriminatie.
Furia vertrekt vanuit de reële levens van mensen en neemt in haar analyses en acties de perspectieven
van zoveel mogelijk v/m/x mee. Furia heeft daarbij aandacht voor de verschillende deelidentiteiten van
mensen (kruispuntdenken), dus niet alleen voor sekse/gender, maar ook voor klasse, handicap,
etniciteit, leeftijd, seksuele oriëntatie enzovoort. Die deelaspecten van je identiteit bepalen immers voor
een groot deel je (machts)positie.
Furia wil met haar activiteiten en acties de samenleving in beweging brengen. Daarom mengt ze zich in
het maatschappelijke debat en formuleert ze beleidseisen.
Furia laat het niet bij woorden en wil een verschil maken in de levens van individuele mensen en hun
omgeving. Dit doet Furia door mensen met elkaar te verbinden, hen te inspireren en handvatten aan te
reiken om in hun eigen context te werken aan een gelijke wereld zonder stereotypen, vooroordelen en
discriminatie.
Bij Furia vindt iedereen die begaan is met sociale ongelijkheid, stereotypen, discriminatie... een plaats
om samen te discussiëren, te netwerken en over te gaan tot actie.

Visie
Gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit schragen het feminisme dat Furia voorstaat.
Het ideaal van gelijkheid voedt Furia’s inzet voor een kansrijke samenleving zonder discriminatie of
armoede. Een kansrijke samenleving voor iedereen, ongeacht sekse, genderexpressie, handicap, sociaaleconomische positie, etnisch-culturele achtergrond, geloof of levensovertuiging, seksuele oriëntatie,
gezondheid, leeftijd...
Zelfbeschikking ligt aan de basis van de boodschap dat vrouwen zélf moeten kunnen beslissen hoe ze
leven: hoe ze werken, wie ze liefhebben, of en wanneer ze kinderen krijgen, hoe ze zich kleden... en dat
die keuzes niet mogen worden afgestraft.
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Vanuit een solidaire basishouding heeft Furia actief aandacht voor verschillende vormen van
ongelijkheid, niet enkel op het vlak van gender maar ook op basis van sociaal-economische positie,
seksuele oriëntatie, etnisch-culturele achtergrond … en vormen van meervoudige ongelijkheid. Furia
ondersteunt de strijd tegen racisme, sociale ongelijkheid, homo- en transfobie ... met respect voor het
gegeven dat elke groep een eigen strijd te voeren heeft.
De centrale Furia-principes van gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit vormen de leidraad voor de
visieontwikkeling rond thema’s als geweld, werk, zorg, abortus, stereotypen, de hoofddoek enz. Furia
vertrekt daarbij vanuit een kruispuntperspectief (je bent bijvoorbeeld vrouw, van Turkse origine,
hoogopgeleid en hetero en die factoren samen beïnvloeden je maatschappelijke positie).
Voor Furia is emancipatie een voortdurend proces dat per definitie meerstemmig wordt ingevuld. Dé
vrouw (of man) bestaat niet, dé (vrouwen)emancipatie of hét feminisme al evenmin.
Het persoonlijke is voor Furia politiek. Niet enkel zaken die in de publieke ruimte gebeuren en waar
traditioneel beleid rond wordt gemaakt zijn voor Furia relevant, ook de ervaringen van mensen (v/x/m)
en de ongelijkheden die zij aan den lijve ervaren. Furia neemt deze ervaringen als vertrekpunt voor een
brede waaier van activiteiten en neemt ze mee in haar visieontwikkeling. Ze legt bij dat alles steeds de
link naar structurele mechanismen van ongelijkheid en uitsluiting en integreert gefundeerde en
wetenschappelijke inzichten uit onder meer genderstudies.
Furia wil zowel stereotiepe en discriminerende ideeën tackelen als structurele oplossingen formuleren
om de bestaande discriminaties en ongelijkheden tussen mensen weg te werken. Furia concretiseert dit
met een gediversifieerde werking waarvan de verschillende luiken elkaar voeden: een sterke bottom-up
werking met inclusieve, persoonlijke en laagdrempelige activiteiten op maat van een breed publiek;
positioneringen in het publieke debat; aanspreken van beleidsmakers; acties in de publieke ruimte; het
activeren van vrijwilligers; samenwerkingen met en consultaties van allerhande organisaties en
individuen. Een goed voorbeeld van deze verknoopte werking is de jaarlijkse Vrouwendag die Furia sinds
1972 organiseert. Dat is een feministisch event dat elk jaar een andere stad aandoet, van onderuit groeit
(lokaal platform van mensen in hun vrije tijd), een heel diverse groep van niet-professionele
bezoek.st.ers een inspirerend programma biedt, andere middenveldorganisaties én hun doelpublieken
betrekt; gepaard gaat met een visietekst en eisenpakket en mee rust op de vrijwilligerswerking van de
organisatie.
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Een visie en missie die inzetten op participatie, democratie en rechten en
vrijheden
Furia draagt actief bij aan de participatie van zoveel mogelijk (verschillende) volwassenen in hun vrije tijd
door een inclusief, laagdrempelig, persoonlijk en gevarieerd aanbod van sociaal-culturele activiteiten uit
te rollen in Vlaanderen en Brussel (artikel 2°1 van het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenwerk 2017). Bij
Furia vindt iedereen een plaats die interesse heeft in feminisme en die begaan is met sociale
ongelijkheid, stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Furia implementeert een actief
diversiteitsbeleid, detecteert samen met de vrijwillig.st.ers drempels die hen ervan weerhouden om
effectief deel te nemen aan activiteiten en werkt deze zoveel mogelijk samen met hen weg. Furia streeft
naar een inclusieve en solidaire samenleving en draagt democratie en duurzaamheid hoog in het vaandel
(artikel 2°1). De vzw draagt bij aan actieve democratie door volwassenen in hun vrije tijd de mogelijkheid
te bieden om actief burgerschap op te nemen. Furia draagt indirect bij aan een inclusieve democratie
door het wegwerken van stereotypen, vooroordelen en uitsluitingsmechanismen die mensen beletten
om politieke mandaten op te nemen en actief deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. Als sociaalculturele organisatie streeft Furia sociale duurzaamheid na. Furia werkt stereotypen, vooroordelen en
discriminatie weg die mee leiden tot de huidige sociale ongelijkheden. Sociale ongelijkheid is niet
duurzaam omdat het kwetsbare doelgroepen belemmert om volwaardig deel te nemen aan de
samenleving en kan leiden tot sociale conflicten. Als sociale organisatie verdedigt Furia steeds met verve
de fundamentele vrijheden en rechten van mensen (artikel 3). Haar werk draagt bij aan de emancipatie
van volwassenen en stimuleert en faciliteert een voortdurende intermenselijke dialoog tussen individuen
(bijvoorbeeld op de ledenvergaderingen en tijdens de sociaal-culturele activiteiten) en groepen mensen
(bijvoorbeeld op de jaarlijkse Vrouwendag). Het is de missie van Furia om van samenlevingsvraagstukken
op vlak van stereotypen en vooroordelen een publieke zaak te maken op een solidaire manier die
bijdraagt tot meer gelijkheid. Furia doet dit steeds met respect voor de autonomie en het
zelfbeschikkingsrecht van eenieder.

1.2. Organisatieprofiel
Geschiedenis
Furia is ontstaan in 1972, uit een ontmoeting over vrouwenemancipatie die eigenlijk eenmalig was
bedoeld. De deelne.e.m.st.ers vonden het open gesprek, zuiloverschrijdend en intergenerationeel,
bijzonder verrijkend. Uit hun behoefte aan een permanenter ‘vrouwenoverleg’ ontstond het Vrouwen
Overleg Komitee, kortweg VOK.
De leden van VOK/Furia waren en zijn actief vanuit persoonlijke interesse en in hun vrije tijd: ze zetelen
niet vanuit hun werk, ze vertegenwoordigen geen andere vereniging, zelfs al zijn ze daarin actief.
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Een eerste ijkpunt in de geschiedenis van Furia/VOK vond al meteen plaats in de eerste
werkingsmaanden. Het piepjonge VOK coördineerde de voorbereiding van het Nederlandstalige
programma van de (eerste) Vrouwendag op 11/11/1972 in Brussel. Het succes van die dag, in een
zinderende sfeer, bezorgde het VOK naambekendheid en gaf een impuls aan de verdere werking. Het
VOK maakte van de Vrouwendag een jaarlijks evenement, een ontmoetings- en discussieplaats voor de
brede vrouwenbeweging. Heel bewust lanceert Furia/VOK voor elke editie een open oproep aan
organisaties en individuen om de dag mee vorm te geven. Door jaarlijks van gaststad te wisselen,
activeert het op die manier een immer groeiende groep vrouwen (m/v/x), van wie velen jarenlang
terugkeren.
Een volgende stap werd gezet in 1974, toen het VOK voor het eerst naar het beleid stapte met een
uitgewerkt ‘urgentieprogramma aan de regering’. Voortaan werd er op elke Vrouwendag een
eisenpakket aan het beleid geformuleerd. De eisenpakketten bepleiten steeds structurele
verandering(en). Zo plaatste in 2002 de Vrouwendag in Leuven de uithuisplaatsing van daders van
intrafamiliaal geweld op de agenda. In de maanden en jaren erna bleef Furia deze eis behartigen en na
een eerste maatregel in 2003, waarbij de vrederechter de woning preferentieel aan het slachtoffer kon
toewijzen, werd zo’n huisverbod uiteindelijk in 2012 ingevoerd.
Van meet af aan zocht het VOK de voorhoede op van het maatschappelijke debat. Een voorbeeld
daarvan is de lange strijd voor abortus uit het strafrecht. Het VOK bood daarin een plaats voor
pluralistisch overleg, deed aan beleidsbeïnvloeding en betrok doorheen tal van activiteiten een breed
publiek bij het debat.
Sinds het begin van de 21ste eeuw profileert het VOK/Furia zich in het maatschappelijk debat over de
hoofddoek, waarin het opnieuw de boodschap de boodschap ‘de vrouw beslist’ uitdraagt. In 2020 zal ze
met steun van de Open Society Foundation over dit thema een niet-polariserende, verbindende
gespreksmethodiek ontwikkelen op maat van volwassenen in hun vrije tijd.
Gelijkheid, zelfbeschikking en solidariteit zijn de drie centrale principes die in alle visies van Furia
doorklinken. De werking van Furia ontleent er een grote coherentie aan, doorheen de jaren en over de
generaties heen.

Leden-vrijwilligsters centraal
Furia is ontstaan vanuit een behoefte aan overleg en uitwisseling tussen mensen die al professioneel
en/of vrijwillig in andere organisaties actief waren. Decennialang werd de inhoudelijke werking - en een
flink stuk van de organisatorische en administratieve werking - door de leden-vrijwilligers gedragen.
Toen VOK/Furia een eerste en vervolgens tweede betaalde medewerkster kon aanwerven, namen zij
vooral administratief/organisatorische taken op. Eind 1999 kwam een derde stafmedewerkster in dienst
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voor de inhoudelijke werking. VOK/Furia had toen bijna dertig jaar ervaring in het vormgeven van de
inhoudelijke werking onder vrijwilligers en heeft er heel bewust voor gekozen om deze sterke
vrijwilligerswerking intact te houden.

Denktank en actiegroep
Furia koppelt kritische reflectie aan concrete actie. In het bijzonder op de jaarlijkse Vrouwendag op 11
november komen die twee vloeiend samen: een dag vol interactieve workshops, verdiepende lezingen,
inspirerende panels en gezellig maar steeds actief feministisch samenzijn.

Het kloppende hart van Furia zijn nog steeds haar leden - allen vrijwilligsters (v/x). Furia is een
feministisch knooppunt waar feministes uit heel Vlaanderen elkaar ontmoeten. In de maandelijkse
ledenvergaderingen discussiëren ze over actuele thema’s die ze zelf aandragen. Die ledenvergaderingen
zijn voor nieuwe leden meteen de manier om kennis te maken met de kernwaarden van de organisatie
en met de manier waarop Furia die uitdraagt in haar standpunten en activiteiten. Er bestaat een
schrijfgroep van vrijwilligsters die zelfstandig of samen met de woordvoerster opiniestukken,
lezersbrieven of visieteksten uitwerken. De ledenvergadering ook betrokken bij de Vrouwendag,
bijvoorbeeld met de keuze van een gastspreekster en het vormgeven van minstens één inhoudelijke
activiteit. Zelfs het ingrijpende proces van naamsverandering (van VOK naar Furia) lag bij één van de
leden.
Als kleine organisatie zet Furia vooral in op de doorstroming van nieuwe feministische ideeën.
Beleidsvoorstellen krijgen een neerslag in memoranda (naar aanleiding van verkiezingen) en in de
visietekst en het eisenpakket die Furia bij elke Vrouwendag formuleert. Zo werd het voorstel van de
Vrouwendag 2018 voor #MeToo-cao’s in het kader van de problematiek van seksueel
grensoverschrijdend gedrag op het werk intussen opgenomen door de grote spelers uit het
gelijkekansenmiddenveld.
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In het bijzonder via de lokale Vrouwendagplatforms stimuleert Furia actief burgerschap en netwerking
bij de volwassenen met wie ze samenwerkt. Meestal wordt in januari een open oproep gelanceerd aan al
wie in de gaststad interesse heeft om mee te werken, zowel inwoners die in een organisatie actief zijn
(vrijwillig of professioneel) als inwoners die vanuit persoonlijke interesse aansluiten. Daarnaast neemt de
Furia-staf gericht contact met middenveldorganisaties en sleutelfiguren, met speciale aandacht voor
organisaties van vrouwen met een migratieachtergrond. Uit al deze contacten ontstaat een lokaal
Vrouwendag-platform, dat vervolgens een heel proces richting Vrouwendag doorloopt: de keuze van een
thema, het verkennen van de feministische perspectieven daarop, het concretiseren van activiteiten, het
selecteren van sprekers .... Furia staat in voor de procesbegeleiding.
“De Vrouwendag veranderde echt iets bij een bepaalde groep. Vooral bij een aantal organisaties
verlaagde het de drempel om met elkaar contact op te nemen. Ze werken nu meer samen”.
Deelneemster Vrouwendagplatform Mechelen 2017.
Zowel het voorbereidingsproces van de jaarlijkse nationale Vrouwendag als de werking met de Furialeden zet in op capaciteitsopbouw en empowerment. Onderstaande getuigenis van een deelneemster
illustreert hoe het voorbereidingsproces van de Vrouwendag deelnemers aan het lokale platform
versterkt :
“Mijn kijk is veranderd door het overlegplatform en de visies van feministen. Vroeger was ik er niet zo
heel erg mee bezig, maar ik heb me het uitgangspunt van zelfbeschikkingsrecht eigen gemaakt. Tot voor
het Vrouwendagproject had ik er geen taal voor, nu is het een rode draad in mijn denken”. Deelneemster
Vrouwendagplatform Mechelen 2017
Samenwerking en netwerking zijn verankerd in het DNA van Furia. Furia werkt vaak en gericht samen
met andere organisaties. Zoals boven beschreven, is samenwerking essentieel in elk traject richting
Vrouwendag en op de dag zelf is er steeds ruimte voor netwerking. Ook los van de Vrouwendag zet Furia
in op samenwerking. Furia zette zich bijvoorbeeld sterk in voor de oprichting van actieplatformen als
Baas Over Eigen Hoofd! (2007), Vrij Spel, kinderen kiezen wel (2011) en Assez is Genoeg (2014). Vooral
de werking van die laatste twee bevatten elementen van sociaal-cultureel volwassenwerk. Vrij spel
burgers betrok bijvoorbeeld burgers bij consumentenacties (petities en straatenquêtes, het screenen van
winkels als mystery shoppers…).
Sinds 2012 organiseert Furia samen met het Vlaams-Nederlands cultuurhuis DeBuren en sinds kort ook
RoSa de debattenreeks ‘The F-word’ over actuele feministische kwesties. Met deze reeks beoogt Furia
zowel verdieping als publieksverbreding.
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Organogram
De onderstaande figuur geeft het huidige organogram van Furia weer. De actieve Furia-leden zijn
verenigd in de Ledenvergadering (tevens Statutaire Algemene Vergadering). De Ledenvergadering
verkiest of herbevestigt jaarlijks de Raad van Bestuur. Sommige actieve leden zijn ook actief in één van
de werkgroepen van Furia (leesgroep, Vrouwendag, schrijfgroep ...).
De Ledenvergadering en de werkgroepen worden inhoudelijk en logistiek ondersteund door de
stafmedewerkers van Furia.
De stafmedewerkers rekruteren en ondersteunen de organisaties en individuen die deelnemen aan het
lokale Vrouwendagplatform. Soms nemen ook enkele Furia-vrijwilligers deel aan het lokaal platform. De
stafmedewerkers brengen geregeld verslag uit over de plannen van het lokaal platform aan de
Ledenvergadering. De Ledenvergadering doet op haar beurt voorstellen voor (de inhoudelijke invulling
van) de Vrouwendag. Die voorstellen worden altijd door de stafmedewerkers ter goedkeuring
voorgelegd aan de leden van het lokale platform.
Als sociaal-culturele volwassenenwerking zal Furia haar organogram wijzigen. De nieuwe organisatie- en
bestuursstructuur wordt beschreven in het zakelijke luik van dit beleidsplan.
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Juridisch en financieel kader
Furia werd opgericht als Vrouwen Overleg Komitee in 1972. In 1979 kreeg de organisatie voor het eerst
een BTK-project toegekend. In 1989 vormde de feitelijke vereniging zich om tot vzw, onder meer om
beroep te kunnen doen op het Gesco-statuut. De vzw kreeg twee Gesco-medewerksters toegekend, één
met een maximale scholing van hoger secundair onderwijs (toenmalig niveau A2), een tweede met
maximum een diploma professionele bachelor (toen A1). In de jaren 1985-1999 kreeg de organisatie
regelmatig projectmatige steun van staatssecretaris en later minister Miet Smet voor de organisatie van
de jaarlijkse Vrouwendag. In 2000 kreeg het VOK het statuut van nominatim gesubsidieerde organisatie
bij het Vlaamse gelijkekansenbeleid. Die subsidie maakte het mogelijk een derde stafmedewerkster in
dienst te nemen, met een universitair diploma (master). Tijdens de periode 2009-2017 voelde het VOK
het effect van de besparingsrondes waarmee de gevolgen van de financiële crisis werden opgevangen
(kaasschaaf-operatie) en van de niet-indexering van de werkingssubsidies: de indexaanpassingen en
prijsstijgingen wogen op de marge voor de inhoudelijke werking. Het wegvallen van de kleine
projectsubsidies van het federale Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen waarop het VOK
beroep deed voor de Vrouwendag (omwille van besparingen) en van de provinciale steun aan de
organisatie van de Vrouwendagen (door de herverdeling van bevoegdheden na de laatste
staatshervorming) verkleinde de marges nog verder.
In 2017 werden beide Gesco-statuten geregulariseerd. Omdat bij die regularisering slechts 95% van de
vroegere subsidie voor brutolonen werd overgeheveld, besloot Furia om de tewerkstelling te
verminderen en een voltijdse medewerkster (‘A2’) die met pensioen was gegaan te vervangen door een
deeltijdse medewerkster met diploma van professionele bachelor. Dat was mogelijk omdat bij de Gescoregularisering de restricties op de diploma’s en de tewerkstelling waren weggevallen Op die manier
verruimde de marges voor de werking, weliswaar ten koste van 0,5 VTE tewerkstelling.
Inmiddels had het Vrouwen Overleg Komitee in 2016 de nieuwe naam Furia aangenomen.
Anno 2019 ontvangt Furia van de Vlaamse overheid jaarlijks ca. 135.350 euro werkingsmiddelen. In 2019
werd die nominatim-subsidie voor het eerst in vele jaren geïndexeerd.

2021: Furia als sociaal-culturele volwassenenwerking
De voorbije jaren groeide de overtuiging dat Furia om haar missie te verwezenlijken een bredere werking
zou moeten ontwikkelen dan mogelijk is binnen de huidige gelijkekansenwerking. De grote appreciatie
voor de participatieve, inclusieve en basisdemocratische bottom-up aanpak in het Vrouwendagplatform
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voedde de wens om naast de eerder intellectueel-cognitieve werking met de vrijwilligers-leden nieuwe
laagdrempelige activiteiten uit te rollen voor een breed publiek. Die wens concretiseert zich in dit
beleidsplan.
Als sociaal-culturele volwassenenwerking zet Furia haar sterke traditie in het werken met volwassenen in
hun vrije tijd verder en richt ze volledig nieuwe activiteiten in met een duidelijke thematische focus:
stereotypen. Het doel is om mensen te activeren in de richting van een stereotypenvrije organisatie van
hun leven/omgeving/de samenleving.
Stereotypen spelen een rol in de blijvende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen (v/m/x) in de
samenleving. Ze beïnvloeden studiekeuzes, loopbanen, relaties, de taakverdeling thuis, lichaamsbeelden
… Het maatschappelijke debat verwijst voortdurend naar kwesties die rechtstreeks of onrechtstreeks
verband houden met stereotiepe beelden. Denk aan de erg traditionele en binaire man/vrouw-beelden
die nieuw-rechts (alt-right) verspreidt. Aan de debatten over ‘mannelijk’ en ‘vrouwelijk’ gedrag rond de
#MeToo-protesten. Aan de vrouwen (en mannen) van kleur die de specifieke discriminaties fileren
waarmee ze af te rekenen hebben. Aan de pogingen om met #BodyPositivity een dominant
schoonheidsideaal op de korrel te nemen. Aan de alarmkreten van ‘ploetermoeders’ en ‘bumpervaders’
over de moeizame combinatie van betaald werk en zorg voor het gezin. Aan campagnes en
televisieprogramma’s waarin mensen met een beperking zich verzetten tegen de al te vaak marginale rol
die hun wordt toebedeeld.
Furia zal rond deze vaak versnipperde debatten laagdrempelige trajecten uitwerken voor een breed
publiek. De sociaal-culturele werking zal nieuwe doelgroepen aanspreken en vrijwilligers in staat stellen
om zich op meer verschillende manieren te engageren binnen de organisatie. Op die manier wordt Furia
een organisatie waar mensen hun harts-, hoofd- én fysieke kwaliteiten kunnen inzetten en vergroot ze
haar impact op de samenleving.

1.3. Kerngegevens
Furia-werking 2018
Furia in cijfers
In 2018 werkte er 3 personeelsleden voor Furia: een woordvoerder (0,7 VTE), een inhoudelijk
medewerker met een achtergrond in maatschappelijk werk (0,8 VTE) en een medewerker administratie
en communicatie (0,5 VTE). Furia ontving een ad-nominatim subsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen van
135.350 euro. Furia telde in 2018 41 actieve leden en 18 steunende leden. Steunende leden zijn (tijdelijk)
niet actief in Furia, maar steunen de organisatie wel financieel. Van de actieve leden waren gemiddeld 13
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leden aanwezig op iedere vergadering over 11 ledenvergaderingen heen. De ledenvergaderingen vonden
voornamelijk plaats in Brussel. De Raad van Bestuur bestond uit 6 bestuursleden die 10 keer samen
kwamen.

Externe communicatie
Furia beschikt over een Facebookpagina die eind 2018 1.776 volgers had en over een Twitterpagina met
724 volgers. Via beide kanalen worden dagelijks berichten gepost. De website van Furia bevat de
basisinformatie over de organisatie. Ze werd in 2018 geüpdatet met 14 nieuwe items en kreeg over het
jaar heen 6.458 bezoekers. Daarnaast verzond Furia 8 nieuwsbrieven naar 286 abonnees.

Deelname maatschappelijk debat
In 2018 verstuurde Furia 20 eigen persberichten of opinies die uitmondden in 33 publicaties of
vermeldingen, waarvan 13 gerelateerd aan de Vrouwendag. De persberichten van het actieplatform
Assez is Genoeg waren goed voor 6 publicaties of vermeldingen in Nederlandstalige en Franstalige pers.
Daarnaast ondersteunde Furia 13 platformteksten, opinies of open brieven van collega- organisatie uit
het middenveld of samenwerkingsverbanden waarvan het deel uit maakt. Furia was panellid bij 10
debatten en moderator bij 1 debat die door externen werden georganiseerd. Bij 5 debatten werd Furia
vertegenwoordigd door een betaald staflid, meestal de woordvoerster. De andere 6 debatten namen
vrijwilligers voor hun rekening. Daarnaast was Furia aanwezig op 10 manifestaties in Vlaanderen en
Brussel en had het contact met verschillende partijhoofdkwartieren en politici doorheen het jaar.

Nationale Vrouwendag 11 november
In 2018 vond de Vrouwendag plaats in GC De Kriekelaar in Schaarbeek. Op het programma stonden vier
verdiepingsmomenten, waaronder een lezing van de Noorse Hannah Helseth (vertaald naar het
Nederlands en Frans vanuit het Engels), twee debatten en een panelgesprek. Over de middag gingen 20
Brusselse Nederlandstalige en Franstalige organisaties aan de hand van 13 thematafels in gesprek met
elkaar en de bezoek.st.ers. Daarnaast vonden drie workshops plaats. Eén over fysieke weerbaarheid, een
terugspeeltheaterworkshop en een babbelbox. Tot slot waren er twee tentoonstellingen en een film met
nabespreking.
Furia maakte gebruik van externe pers en eigen sociale mediakanalen voor de promotie van de Nationale
Vrouwendag. Ook verspreidde het gedrukte flyers en posters. De Vrouwendag kreeg onder meer
aandacht van Brussels mediakanaal BRUZZ, Knack-online en het VTM-journaal. De eis voor
sectorspecifieke #MeToo-CAO’s werd door de meeste nieuwssites en verschillende kranten
overgenomen. Het online medium www.oneworld.nl bracht een uitgebreid interview met internationale
gaste Hannah Helseth.
Er waren ongeveer 350 bezoekers.
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Publicaties
Op de jaarlijkse Vrouwendag presenteerde Furia haar visietekst met eisenpakket. De visietekst werd
opgenomen in het programmaboekje. Het eisenpakket werd overgemaakt aan de politici die op federaal
en Vlaams niveau de thematiek van gelijke kansen opvolgen. Federaal parlementslid Karin Jiroflée
verwees er expliciet naar tijdens de bespreking van de federale nota over gelijke kansen in de Kamer.
Furia presenteerde haar voorstel voor de introductie van #MeToo-cao’s op het kabinet van de federale
Minister van Werk. Furia maakte haar voorstellen ook over aan de Groep van Tien, die in 2019
onderhandelde over een nieuw interprofessioneel akkoord.
De in 2018 herschreven brochure over feminisme en antiracisme was de leidraad voor de vormgeving
van het gelijknamige debat op de Vrouwendag.
Aan de hand van de getuigenissen op Vrouwendagen en een rondetafel met experten, bouwde Furia aan
een feministische visie met beleidsaanbevelingen rond relatie- en samenlevingsvormen. De brochure
werd verspreid via sociale media en gepubliceerd op de website, waar ze ondertussen al 345 keer werd
gedownload. Verschillende organisaties onderschreven inmiddels de tekst, die ook werd overgemaakt
aan de studiediensten van politieke partijen.
Furia schreef voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen een 10-punten memorandum dat reeds
621 keer werd gedownload.

Furia-werking 2019
Furia in cijfers
Ook in 2019 telde Furia 3 medewerkers: een woordvoerder (0,7 VTE), een inhoudelijk medewerker (0,8
VTE) en een nieuwe medewerker communicatie en events (0,5 VTE). Furia ontving een ad-nominatim
subsidie van Gelijke Kansen Vlaanderen van 135.350 euro. Dit bedrag zal eind 2019 voor het eerst sinds
jaren weer worden geïndexeerd. Furia telde in 2019 44 actieve leden en 19 steunende leden. De actieve
leden wonen geregeld de maandelijkse ledenvergaderingen bij (meestal in Brussel, sporadisch op
verplaatsing). Ze namen ook deel aan het jaarlijkse studieweekend, waar dit jaar de beleidskeuzes over
dit dossier een belangrijke plaats innamen. Daarnaast vond er in juni een zakelijke reflectiedag plaats. De
Raad van Bestuur telt 6 leden en kwam 10 keer samen. De stafleden woonden alle
bestuursvergaderingen bij.

Externe communicatie
Het aantal volgers van de Facebookpagina van Furia steeg op een jaar tijd met 15%, tot 2.042 midden
december 2019. Het aantal volgers op Twitter steeg met 79 profielen tot 813. De Furia-website
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registreerde in totaal 7.957 bezoekers, van wie 7.801 nieuwe bezoekers. Furia verzond 7 nieuwsbrieven
naar 366 abonnees.

Deelname maatschappelijk debat
Furia mengde zich in 2019 in het maatschappelijk debat:
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Furia schreef 9 persberichten en opinies over verschillende thema’s, onder meer de
arbeidsomstandigheden van poetsvrouwen in de dienstenchequesector, de juridische aanpak
van seksistische uitspraken en de oneigenlijke biologische legitimering van stereotiepe
rolpatronen tussen vrouwen en mannen.
Furia werd 15 keer vermeld in perspublicaties, waarvan 7 keer in opinies en 6 keer in publicaties
gerelateerd aan de Vrouwendag.
Furia schreef samen met andere organisaties 3 opiniestukken en 1 persbericht.
Furia ondertekende 7 open brieven, opinies en persberichten van derden.
Furia schreef mee aan een brochure over gendermainstreaming op lokaal niveau op initiatief van
Amazone vzw.
Furia was namens platform Mirabal Nederlandstalig woordvoerster tijdens de mars tegen
geweld op vrouwen op 24 november. In de mars liepen ruim 10.000 mensen mee.
Furia schreef samen met ella vzw het voorwoord voor Feminisme voor de 99%: een manifest
(Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya en Nancy Fraser, EPO).
De stafleden van Furia spraken op 4 publieksactiviteiten als spreker of als panellid.
De woordvoerster van Furia modereerde tijdens Manifiesta een groot debat over feminisme en
nieuw-rechts met in het panel onder meer voormalig president van Brazilië Dilma Rousseff.
Furia was mede-organisator van het "Grote Gelijkekansendebat" in de aanloop naar de
verkiezingen en stond in voor de afsluitende samenvatting.

Nationale Vrouwendag 11 november 2019
In 2019 vond de Nationale Vrouwendag plaats in ‘t Werkhuys in het
Antwerpse Borgerhout.
De 48e Nationale Vrouwendag opende met een lezing van professor
en activiste Camille Barbagallo over reproductieve arbeid. Na de
keynote lezing werden Camille Barbagallo en Khadija Hijati,
voorzitter van het Nederlandse Schoonmakersparlement,
geïnterviewd door Ellen Verryt van het Belgische collectief 8 maars.
Op de middag pleitte de woordvoerster van Furia voor een nationaal
welzijnsbudget. Nadien was het tijd voor de grote feministische
uitwisseling met 27 thematafels waaraan evenveel feministische
organisaties zaten om in gesprek te gaan met de bezoekers en met

15

elkaar. Naast deze plenaire activiteiten vonden er in kleinere zalen workshops plaats over antiracistisch
bondgenootschap, mannen en feminisme, hindernissen voor werk, en dekolonisering en Afro-feminisme.
Ook konden de bezoekers tweedehands t-shirts laten bedrukken met de tekst ‘This is what a feminist
looks like’, was er een filmvertoning van Girls on Film en stelden twee feministische fotografen hun werk
tentoon.
Met Vrouwendag-spreekster Khadija Hijati verscheen op 9 november een groot interview met een
verwijzing naar de Vrouwendag in Het Nieuwsblad. Het Antwerpse radiostation ‘Radio Centraal’ bracht
de hele dag live verslag uit van op de Vrouwendag.
De 48ste nationale Vrouwendag telde ongeveer 350 bezoekers.
Furia kondigde de Vrouwendag aan via Facebook, Twitter, via de eigen website, de Furia-nieuwsbrief, de
nieuwsbrief van çavaria en met een banner op de websites van De Wereld Morgen en çavaria. Ook
werden er gedrukte flyers en posters verspreid.

Publicaties
Op de jaarlijkse Vrouwendag presenteerde Furia haar visietekst met eisenpakket. De visietekst werd
opgenomen in het programmaboekje. Het eisenpakket werd overgemaakt aan politici die op federaal en
Vlaams niveau het gelijkekansenbeleid opvolgen. In het voorjaar van 2019 lanceerde Furia haar
memorandum voor de Vlaamse en federale verkiezingen van 26 mei. Het memorandum werd 251 keer
gedownload van de Furia-website. Verder publiceerde Furia in 2019 de brochure ‘Feminisme en
antiracisme’ waarmee ze het debat over antiracisme in de vrouwenbeweging wil voeden en
aanscherpen. De brochure is het vervolg op een eerdere brochure uit 2006 over feminisme en
multiculturalisme. Furia besloot om de oude brochure te herschrijven om een antwoord te bieden op
nieuwe vraagstukken zoals feminisme en (de)kolonisering en de verantwoordelijkheid van witte
feministen met betrekking tot (wit) privilege. De digitale versie van de brochure werd in augustus online
geplaatst en werd sindsdien door 46 bezoekers gedownload.

1.4. Stakeholdersbevraging
In de periode februari-maart 2019 bevroeg Furia stakeholders over haar huidige en toekomstige
werking. Furia contacteerde 50 middenveldorganisaties en 7 organisaties actief in het
gelijkekansenmiddenveld, 4 medewerkers van het Gelijke Kansen Vlaanderen, 5 politici, 5 individuele
feministes, enkele personeelsleden van Socius, de Federatie en Sociare, de cel diversiteit van de VRT, de
3 grote vakbonden, medewerkers van het lokaal Gelijke Kansenbeleid (Leuven en Gent) en 15 academici.
De bevraging werd uitgestuurd naar 94 adressen. Furia ontving 33 antwoorden. De uiteindelijke
respondenten komen uit de verschillende bevraagde categorieën.
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De antwoorden van de stakeholdersbevraging zijn gebruikt in de SWOART (zie verder onder 3): ze
onderbouwen mee de analyse van de sterktes en zwaktes en de bevraging leverde ook de informatie
voor het onderdeel ‘verwachte resultaten’. De interne denkoefening met de ledenvergadering op het
ledenweekend bouwde voort op de input uit de stakeholdersbevraging. Door deze werkwijze is de stem
van de stakeholder meegenomen in het hele beleidsplanningsproces:
●
●

●
●

●

●

●

●

●

●

Het belang van de intersectionele, antiracistische en antiseksistische werking van Furia werd
duidelijk door hen benadrukt en wordt integraal meegenomen in het dossier.
Op de vraag wat de impact van de Vrouwenbeweging zou vergroten werd meer veldactivisme
genoemd, een duidelijke campagne en meer (ludieke) acties. De opzet van dit bewegingsdossier
beantwoordt hieraan.
Op de vraag welke groepen het feminisme mist werd breed geantwoord. Eenduidigheid ontbrak.
Verbinden, sensibiliseren en het maatschappelijk debat aanzwengelen werden genoemd als de
voornaamste sterktes van Furia. Deze sterktes sluiten aan bij de verbindende en kritische rol van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Op de vraag hoe Furia zich onderscheidt van andere vrouwenorganisaties kwamen de
onderstaande antwoorden terug: combinatie van diversiteit, ongebondenheid/ onafhankelijkheid
en maatschappijkritische visie. Pittiger, feministischer, maar ook 'politieker' dan "de
vrouwenbeweging", algemeen kritisch inclusief feminisme (niet one issue), durft zichzelf te
bevragen, één van de meest progressieve vrouwenorganisaties, coherente visieontwikkeling,
scherp en toch onderbouwd, aandacht voor participatie en bottom-up werking.
Een behoorlijk aantal stakeholders gaf aan dat Furia zich best, naast intersectioneel feministisch,
ook profileert als vernieuwer. Furia wordt als progressief beschouwd en zet in op de labofunctie
om nieuwe goede praktijken uit te testen en te ontsluiten.
Een zwak punt dat de stakeholders aanhalen is de laagdrempeligheid van de organisatie. Met de
voorgestelde werking als sociaal-cultureel volwassenenorganisatie zet Furia sterk in op
toegankelijke en laagdrempelige activiteiten, aansluitend op de ervaringen van deelnemers.
De belangrijkste thema’s van Furia zijn volgens de stakeholders sociaal-economisch. Uit de
omgevingsanalyse blijkt dat stereotypen de huidige sociaal-economische verhoudingen voor een
stuk bepalen.
Kansen worden gezien in laagdrempelig en inclusief werken (waarbij oog is voor diversiteit onder
deelnemers), met een accent op communicatie en actie. Zeker in de context van het huidige
dominante politieke discours (wat als een bedreiging aangehaald wordt).
Uit de laatste vraag van de bevraging blijkt dat de samenwerkingsbereidheid van de
verschillende stakeholders met Furia groot is.
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2. Context van de werking:
omgevingsanalyse
Genderstereotypen zijn werkzaam in onze samenleving. In de omgevingsanalyse bespreken we trends in
de maatschappij die een invloed hebben op de werking van Furia en linken naar de problematiek van
stereotypen.

Demografische veranderingen en gezondheid
Vrouwen vormen met 51% een nipte meerderheid in onze samenleving (Statbel, 14 juni 2018).
Daarnaast ligt de levensverwachting van vrouwen gemiddeld hoger dan die van mannen, maar ze
brengen die extra jaren grotendeels in slechte gezondheid door (Gezondheid.be, 13 juni 2019). Zowel
vrouwen als mannen kennen een stijgende levensduur, wat samen met een kleiner geboorteaantal zorgt
voor een verzilvering van de bevolking. Mentale gezondheid krijgt meer zichtbaarheid. Mannen maken
echter nog steeds minder gebruik van psychische hulp en genderstereotypen spelen daarin een rol
(Juvrud & Rennels, 2017).

Werk in al zijn vormen
Betaalde en onbetaalde arbeid
De tijdsbesteding van vrouwen en mannen verschilt. Dit verschil weerspiegelt het stereotiepe beeld van
de zorgende vrouw. Vlaamse vrouwen doen over het algemeen nog steeds meer huishoudelijk werk en
kinderzorg, mannen spenderen meer tijd aan betaald werk (TOR13, VUB). Vooral wanneer er kinderen
komen, wordt de verdeling van de arbeid binnen heteroseksuele relaties meer stereotiep. De luttele
dagen vaderschapsverlof liggen mee aan de basis van een traditionele rolverdeling m.b.t. kinderzorg en
huishouden.
Zorgende taken zoals wassen, poetsen, troosten, luiers verschonen, boodschappen doen, hulp aan
mensen die daar nood aan hebben, opvang van zieke kinderen, enzovoort worden nog steeds
grotendeels toegewezen aan en opgenomen door vrouwen. Ze brengen geen (onbetaalde zorgarbeid
thuis) of niet veel (betaald werk in de zorgsector en de thuishulp) geld in het laatje. Alhoewel vrouwen
vandaag beter vertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt dan ten tijde van het kostwinnersmodel,
werken ze vaak deeltijds (vooral om zorgtaken op te nemen). Naast vrouwen die deeltijds werken om
meer tijd te hebben voor gezin en huishouden, staan vrouwen die voltijds willen werken, maar enkel
deeltijds werk vinden (zoals werkneemsters in de distributie, verkoop of zorg. In die sectoren is
onvrijwillig deeltijds courant en zijn vrouwen oververtegenwoordigd). Nog steeds zien we daarom vooral
vrouwen in een zwakkere economische positie.
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Ouders en vooral alleenstaande ouders zijn het minst tevreden over hun tijdsbesteding (VRIND, 2017,
pp. 23-24). Vrouwen en mannen in de drukke leeftijd (van 30 tot 55) hebben minder vrije tijd dan andere
leeftijdsgroepen. Bovendien steeg de gemiddelde tijdsdruk over de jaren. Vrouwen zijn hier dubbel
benadeeld, aangezien zij ook nog eens minder vrije tijd hebben dan mannen en een grotere tijdsdruk
ervaren (TOR13, VUB). In heteroseksuele relaties draaien de vrouwen vaker op voor tijdsconflicten en
moeten ze toegevingen doen om tot een oplossing te komen. Deeltijdwerk is een van de manieren om
met tijdsconflicten om te gaan. Terwijl deeltijds werken voor mannen een positieve keuze is (ze gaan
bijstuderen of bouwen een rustig loopbaaneinde in), is het voor vrouwen vaak bittere noodzaak omdat
de combinatie van werk en privéleven te moeilijk wordt. Ook bij mantelzorg of vrijwilligerswerk nemen
vooral vrouwen zorgtaken op. Mannen gaan eerder voor de meer organisatorische taken (Tielens, 2005).
Deze klassieke rolverdeling vindt mee haar oorsprong in stereotypen. Kinderen en jongeren worden van
jongs af aan geconfronteerd met stereotiepe beelden over rolpatronen, op school, in de media, in de
jeugdbeweging en vaak ook thuis.
Deze zelfde stereotypen en traditionele rolverdelingen maken dat de tendens van vermaatschappelijking
van de zorg vaak op de schouders van de vrouw terecht komt en dat vrouwen socio-economisch lager op
de maatschappelijke ladder staan (door on- of onderbetaalde zorgtaken op te nemen).

Van kostwinnersmodel over een tweeverdienersmodel naar een
combinatiemodel
Het aantal “huismoeders” neemt stelselmatig af. Waar in 2000 54% van de vrouwen tussen 15 en 64
tewerkgesteld was, is dat eind 2018 al 65,8%. Het kostwinnersmodel, populair in de jaren 1930 tot 1950,
maakt steeds meer plaats voor een tweeverdienersmodel. Werkende vrouwen werken echter lang niet
allemaal voltijds. In 2018 werkte bijna 43,5% van de loontrekkende vrouwen deeltijds (t.o.v. 11% van de
mannen). Bij vrouwen primeert de zorg voor kinderen of afhankelijke personen als reden om deeltijds te
werken: 24,9% van de vrouwen geeft zorg voor kinderen of afhankelijke personen als reden voor
deeltijds werk, bij mannen wordt deze reden veel minder aangeduid. Dit toont aan dat er nog steeds
diepe kloven zijn in de verdeling van zorg tussen vrouwen en mannen. De rollen blijven traditioneel
verdeeld.

Uitbesteding van reproductieve arbeid
Burgers besteden heel wat reproductieve arbeid uit en creëren zo jobs. Denk aan het poetsen van
woningen, zorg voor kinderen en ouders, enzovoort. Vooral kortgeschoolde vrouwen worden naar deze
jobs geactiveerd. Zo zijn 97% van de werknemers in de sector van de dienstencheques vrouwen. Niet
zelden hebben ze een migratie-achtergrond. Sommigen laten hun kinderen noodgedwongen achter bij
hun moeder in hun thuisland om elders te poetsen of te zorgen. Op die manier ontstaat een ketting van
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zorg: een opeenvolging van min of meer betaalde jobs, waarbij de zorg wel in vrouwenhanden blijft. Dat
gaat gepaard met een grote ongelijkheid: het gaat vaak om ondergewaardeerde jobs in precaire
statuten. Bijvoorbeeld onvrijwillig deeltijdse arbeid omdat werkgevers flexibiliteit willen of omdat het
werk fysiek moeilijk voltijds vol te houden is. Ook komt het voor dat jobs onvoldoende gereglementeerd
zijn, zoals het halfslachtige statuut voor onthaalouders en de gebrekkige regeling van de voor- en
naschoolse kinderopvang.

Werkende armen, alleenstaande moeders en de armoederisicokloof
Alleenstaanden, al dan niet met kinderen, zijn oververtegenwoordigd in de groep van ‘net niet-armen’.
Met één inkomen kan je niet tippen aan de levensstandaard van de middenklasse. Het armoederisico is
viermaal zo groot binnen eenoudergezinnen als bij koppels met kinderen (Van Mechelen en Van Lancker,
2014, p. 13). Vrouwen zijn extra kwetsbaar voor armoede, benadrukken het Steunpunt
Armoedebestrijding (2018, p. 28) en het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen. Het
armoederisico voor vrouwen bedroeg in 2011 36%, tegenover 11% voor mannen. Alleenstaande
moeders blijken ook veel minder gebruik te kunnen maken van arbeidsonderbrekingen zoals
ouderschapsverlof door het verlies aan inkomen. In onze nota Relatie en samenleefvormen (Furia vzw,
2018, pp. 8-9) tonen we de sociale gelaagdheid van het gebruik van verlofstelsels door ouders met jonge
kinderen en blijkt duidelijk een Matteüseffect, m.a.w. dat voornamelijk vrouwen uit de hogere sociale
categorieën gebruik maken van verlofstelsels. Andere groepen kwetsbaar voor armoede zijn vrouwen
met migratieachtergrond en vrouwen met een beperking.

Ongelijke toegang tot de arbeidsmarkt en tot economische zelfstandigheid
De groep vrouwen actief op de arbeidsmarkt is geenszins homogeen. Tegenover vrouwen die het glazen
plafond doorbreken, staan vrouwen die zelfs geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. Kortgeschoolde
vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond uit een niet-EU-land stoten op soms
onoverkoombare drempels (Vlaamse studiedienst, 2014, p. 100).
Hoger geschoolden, fysiek en psychisch sterkeren en mannen zijn de grote winnaars van de sociale en
economische transformaties. De diversiteitsbarometer Werk van Unia (Centrum voor Gelijkheid van
Kansen en Racismebestrijding, 2012) wijst erop dat de tewerkstellingsgraad van personen met een nietEuropese origine significant lager ligt dan die van personen met een Europese origine. Vrouwen met een
migratieachtergrond worden beduidend minder snel aangeworven dan witte vrouwen, zeker als zij een
hoofddoek dragen. 45% van de groep HR-personeel getuigt in studies voor de barometer dat “specifieke
religieuze uiterlijkheden zoals de hoofddoek een impact hebben op de uiteindelijke selectiebeslissing”.
Amnesty International (2012, p. 36-39) stelde vast dat restricties op religieuze symbolen bij
tewerkstelling in de private sector vaak te maken hebben met het imago van bedrijven of het anticiperen
op negatieve reacties van klanten, gebaseerd op vooroordelen.
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Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat de meest aangehaalde redenen tot niet-aanwerving door
werkgevers verband houden met maatschappelijke tendensen die het dominante stereotiepe beeld
volgen (Gebert et al., 2013). Vooroordelen en stereotypen ten aanzien van mensen met een migratieachtergrond uit een niet-EU land zijn nog stevig gebetonneerd. Op het kruispunt van gender en
diversiteit bestaan dus stereotypen die nog versterkt worden door discoursen die de gelijkheid manvrouw voorstellen als verworven in het Westen, maar niet in andere plaatsen in de wereld (Dequeecker,
2017). Het Comité ter bestrijding van Vrouwendiscriminatie maant België aan de effecten van het
hoofddoekenverbod in kaart te brengen en te monitoren (CEDAW, 2014, p. 11). Het beveelt België ook
aan te werken aan een positieve beeldvorming over vrouwen die behoren tot etnische of religieuze
minderheden om zo deze stereotypen en vooroordelen mee weg te werken.
Ook personen met een handicap of chronische ziekte vinden erg moeilijk aansluiting op de arbeidsmarkt
(Steunpunt Werk, 3 december 2018). In 2017 was slechts 43,3% van deze groep aan het werk. Dat is een
kloof van bijna 30% met de totale Vlaamse werkzaamheidsgraad van 73%. Ook hier wordt de kloof nog
groter in combinatie met andere kenmerken zoals opleidingsniveau, origine of sekse. En opnieuw spelen
stereotypen een niet onbelangrijke rol. Vrouwen met een handicap vertellen schrijnende verhalen over
hun zoektocht naar werk: “Het zal al goed zijn als je je huishouden kan beredderen” is de teneur (Van
den Buys, A, 2016, persoonlijke communicatie, Persephone vzw). Ook hier wil CEDAW (2014, p. 12) dat
België zijn optreden versterkt om een einde te maken aan de discriminatie van en het geweld tegen
vrouwen met een handicap (Statistiek Vlaanderen, n.d.).
De laagste werkzaamheidsgraad bestaat bij oudere vrouwen. Tegelijk steeg in 2017 de
werkzaamheidsgraad net bij deze groep het sterkst (Statistiek Vlaanderen, n.d.). Dit is belangrijk in een
context van vergrijzende en verzilverende bevolking met minder instroom van jonge arbeidskrachten.

Hardnekkige loonkloof, zorgkloof en pensioenkloof
De loonkloof en zorgkloof nemen nauwelijks af, de pensioenkloof tekent zich duidelijk af. Op basis van de
uurlonen bedroeg de loonkloof in België in 2017 7,6%. Op basis van het jaarinkomen - dus met
verrekening van het vele deeltijds werk door vrouwen - was dit 20,6%.
Uit onderzoek in opdracht van het Instituut voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen blijkt dat
binnen één huishouden het netto-inkomen van vrouwen gemiddeld 38% lager ligt dan dat van mannen.
Bovendien is 53% van de inkomensongelijkheid in de Belgische bevolking toewijsbaar aan manvrouwverschillen. Iets meer dan de helft van deze sekseongelijkheid is te wijten aan het hoger jaarlijks
netto-inkomen van mannen. Het andere deel van de inkomenskloof kan niet verklaard worden door
waarneembare variabelen, wat mogelijk wijst op discriminatoire praktijken (Alaoui et al., 2011, pp. 263264).
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Na de loonkloof volgt een nog grotere pensioenkloof. De sociaal-economische positie van oudere
vrouwen is kwetsbaar. Dat hangt af van twee factoren, nl. hun eigen arbeidsloopbaan en hun burgerlijke
staat (bij een huwelijk genieten ze afgeleide rechten). Eén op de drie gepensioneerde vrouwen leeft met
minder dan 750 euro per maand. Slechts één op de vijf mannen zit in hetzelfde schuitje. De ongelijkheid
tussen een vrouwen- en een mannen-pensioen bedraagt 25% voor personen die vandaag op rust gaan.
Het gemiddelde wettelijke pensioen van een alleenstaande werknemer in België bedraagt 1.101 euro,
dat van een alleenstaande werkneemster 763 euro. Hier is de pensioenkloof zelfs 31%. In de tweede
pijler bedraagt het aanvullende pensioen van een vrouw gemiddeld slechts 53% van dat van een man. In
de aanvullende pensioenen gaapt een erg brede kloof van 47% (Claes, 14 maart 2018).
Het tweeverdienersmodel zorgt voor heel wat uitdagingen, uitdagingen die nu vaak terecht komen bij
vrouwen. De combinatiedruk wordt in jonge gezinnen erg hard gevoeld. Vrouwen zorgen vaak het
meest, maar dat betekent niet dat mannen geen druk ervaren en/of niet meer zorg zouden willen
opnemen. Al van in de jaren 1970 pleit Furia voor collectieve arbeidsduurverkorting als alternatief om
werk, gezin, engagement en vrije tijd op een evenwichtige manier te combineren. Dat verhaal geniet de
laatste jaren hernieuwde belangstelling met het project van de kortere werkweek van Femma en het
boek “Strijd om de tijd” van Olivier Pintelon. Aandacht voor het doorbreken van stereotypen geeft
personen de vrijheid om werk, gezin, engagement en vrije tijd te combineren, vrij en aangepast aan
diverse levenssituaties in een superdiverse samenleving.

Relatie- en samenleefvormen
De algemene omgevingsanalyse van de Vlaamse studiedienst spreekt over een verderzetting van de
trend van ‘verdunning’ van de huishoudens (Vlaamse Studiedienst, 2014). Op 1 januari 2018 bestond
35% van de Belgische huishoudens uit één persoon. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om
46% (Statbel, 17 juni 2019). Het onderzoek Gezinstransities in Vlaanderen (Corijn en Van Peer, 2013)
stelt vast dat gezinstransities vaker voorkomen dan vroeger. Na echtscheiding houden de traditionele
rolpatronen stand. Zo blijven moeders ook in een co-ouderschapsregeling vaak instaan voor de
woensdagnamiddagopvang. Tegelijk doorbreekt een echtscheiding ook klassieke patronen: “mannen die
hun kinderen in co-ouderschap opvoeden zeggen dat ze een betere band hebben met hun kinderen omdat
ze de zorgrol wel moeten opnemen – in een traditionele constellatie hadden ze dat wellicht niet gedaan
omdat de moeder dat automatisch deed” (Ongenae, 2 juni 2006).
Dimitri Mortelmans wijst op een lange maatschappelijke evolutie die bekend geworden is als de tweede
demografische transitie. In de samenleving kwam de nadruk steeds meer te liggen op zelfrealisatie en
autonomie, waardoor ook de kijk op families en gezin veranderde. De keuze van de leefvormen komt los
van traditie en familieverbanden en wordt een vrijer keuzeproces. De traditionele ‘viervuldigheid’ van
huwelijk, gezin, seksualiteit en voortplanting wordt losgekoppeld (Corijn, Matthijs in Mortelmans, 2007,
p. 11). Toch botst wie niet in een klassieke relatie- of samenleefvorm leeft op verrassend veel barrières
en/of vooroordelen. Dat blijkt uit onderzoek en werd aangekaart door de deelnemers aan de workshops
over relatie- en samenleefvormen op de Vrouwendagen van 2015 en 2016 (Furia vzw, 2018). Zo blijkt
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onder andere dat teveel woningen vallen onder de categorie eengezinswoning, waardoor domicilie van
derden moeilijk wordt. Denk ook aan de puzzel met het domicilieadres bij co-ouderschap, de
stedenbouwkundige voorschriften die cohousing bemoeilijken, de vele woonprojecten die bijna
uitsluitend uit eengezinswoningen bestaan, de moeilijkheid om duurzame relaties te doen erkennen die
buiten het bekende plaatje vallen enzovoort. Zowel de ruimtelijke ordening als het burgerlijk recht lopen
dus achter op de diversiteit aan relatie- en samenleefvormen (Over de nood aan een meer duurzaam
ruimtegebruik, zie de omgevingsanalyse van de Vlaamse Studiedienst, 2014, p. 124).

Cultureel-maatschappelijke ontwikkelingen en vrijwilligerswerk
Bloei van het feminisme
De feministische beweging lijkt, nationaal en internationaal, een periode van bloei te beleven. In België
maakte het jonge Collecti.e.f 8 mars/maart indruk door op 8 maart 2019, enkele maanden na zijn
oprichting, een vrouwenstaking te organiseren naar het voorbeeld van onder meer Spanje. De
internationale #MeToo-beweging kreeg ook in Vlaanderen veel weerklank en recente casussen van
gendergerelateerd geweld en partnergeweld raakten een gevoelige snaar. In de grootstedelijke context
ontstonden de voorbije jaren collectieven die expliciet intersectioneel werken, zoals Kahina
(moslimfeminisme), Mwamanke (Afrofeminisme) of Awsa-België (arabische wereld). Op sociale media
zijn tal van grotere en kleinere groepen actief rond feminisme. Pamfletten als Het feminisme van de 99%,
We moeten allemaal feminist zijn liggen prominent in de boekhandels.

Diversiteit en feminisme
De bevolking verkleurt en diversifieert en ook de diversiteit onder vrouwen in de samenleving is groot.
Die diversiteit is ook in de vrouwenbeweging een thema. Al in 2006 had de Vrouwendag in Antwerpen
als titel: Meerstemmig en veelkleurig. Eerder dat jaar lanceerde Furia een brochure waarin ze haar
feministische perspectief op multiculturaliteit uit de doeken deed en een pleidooi hield voor
meerstemmigheid, autonomie en solidariteit. Aan de lancering van de brochure waren debatavonden in
verschillende provincies gekoppeld.
Toen het Antwerpse stadsbestuur in 2007 een hoofddoekenverbod voor loketfuncties invoerde bracht
het in Vlaanderen een sneeuwbal aan het rollen. Haar principiële standpunt getrouw stond Furia mee
aan de wieg van BOEH!, dat in maart 2007 opgericht werd en zich inzet voor de keuzevrijheid van meisjes
en vrouwen om wél of niet een hoofddoek te dragen.
Het debat over feminisme in een multiculturele samenleving loopt intussen door. Onder impuls van
feministen van kleur groeide in de beweging de aandacht voor verschillende invullingen van het begrip
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emancipatie: “Als de feministische beweging een verschil wil maken voor iedereen, dan zal ze rekening
moeten houden met en respect moeten opbrengen voor de verschillende visies, ervaringen en
opvattingen van evenveel verschillende vrouwen” (Daelemans e.a., 6 maart 2017). Dan zal ze met andere
woorden een intersectioneel perspectief moeten hanteren.

Furia bouwt hier zelf aan door intersectionaliteit als leidraad te nemen bij zowel de samenstelling van
het programma van de Vrouwendagen als de werking van het Vrouwendagplatform. In 2016
organiseerde Furia samen met Ella en Merhaba een meerdaags seminarie waar zowel verdieping in
kruispuntdenken als netwerking op het programma van de deelnemers stond.
De aandacht voor diversiteit / intersectionaliteit in het feminisme is breed gedragen. Naar aanleiding van
8 maart 2017 schreven een aantal feministes: Er valt wereldwijd nog veel te bevechten: van stemrecht tot
het recht om te studeren. Van het recht om te scheiden tot het recht om eender welk kledingstuk te
dragen. Van het recht om veilig te zijn in de publieke ruimte tot het recht om elk beroep uit te oefenen. Al
deze rechten zijn mensenrechten en behoren iedereen toe, los van gender, etniciteit, nationaliteit, geloof
of levensbeschouwing, migratie- of verblijfsstatus, seksuele identiteit, taal, burgerlijke staat, economische
status, leeftijd of fysieke beperking […] Op zich is het simpel: elk onrecht tegen vrouwen komt voort uit
dezelfde dwaling dat vrouwen minderwaardig zijn. Dit onrecht treft niet één enkele vrouw, maar treft ons
allemaal. Het persoonlijke is opnieuw politiek, een halve eeuw na de tweede feministische golf die die
slogan in het vaandel droeg (Daelemans e.a., 6 maart 2017).

Media en speelgoed
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De smartphone en sociale media maken bij heel wat mensen een groot deel van hun leven uit. Maar ook
meer traditionele media, zoals televisie en tijdschriften, hebben nog een grote invloed. Publicitaire
boodschappen vallen vaak terug op stereotiepe beelden, omdat deze beter zouden verkopen. Dat geldt
ook voor advertenties voor speelgoed: terwijl bijvoorbeeld Lego tot begin jaren 1980 nauwelijks
onderscheid maakte tussen jongens en meisjes, promoot het vandaag Lego technics (blauwe doos) naar
jongens toe en Lego Friends (roze doos) als gericht op meisjes. Blauwe en roze speelgoeddozen zijn een
marketingtrend die niet alleen handig inspeelt op heersende stereotypen, maar ook stereotypering
verder in de hand werkt. Dat is niet zo onschuldig als op het eerste zicht lijkt. Jongensspeelgoed is vaak
uitdagender of bevat meer mogelijkheden, meisjesspeelgoed gaat vaker over huis, tuin en zorgtaken.
Activiteiten die meisjes en jongens kiezen in hun vrije tijd zijn erg verschillend (o.a. Leversen, Torsheim &
Samdal, 2012) en ook in het maken van studiekeuzes spelen anno 2019 nog genderverschillen
(Makarova, Aeschlimann & Herzog, 2019). Stereotypen die in het speelgoed naar boven komen en
waarop de speelgoedfabrikanten op verder bouwen, liggen mee aan de basis van deze gegenderde
keuzes.

Mannen en stereotypen
Er is een toenemende aandacht voor mannelijkheid, al dan niet in combinatie met stereotypering rond
mannelijkheid. In Nederland maakt Emancipator zo’n stereotypen bespreekbaar. In Vlaanderen doet Zijn
vzw dat samen met de beweging Men Engage, bijvoorbeeld met de campagne #ikbendeman. Ook de
recente documentaire Man Made van Sunny Bergman draait rond stereotiepe ideeën over
mannelijkheid. Daartegenover staat het gedachtegoed binnen Alt-Right, waarin de rol van de man
buitenshuis ligt en die van de vrouw allereerst in het gezin. In een forumpost bij Schild en Vrienden
schreef Dries Van Langenhove: "We eisen als samenleving immers niet veel van vrouwen: een goede
moeder zijn en zichzelf verzorgen, er goed uitzien. Mannen worden terecht hogere standaarden
opgelegd, enkel zo gaan we vooruit" (Van Yseghem, 26 maart 2019).

Engagement vrijwilligers
Vrouwen en mannen zijn ongeveer evenveel vertegenwoordigd in vrijwilligerswerk. Er is wel een verschil
tussen vrouwen en mannen wat betreft de rollen en taken die ze opnemen: mannen hebben meer
leidinggevende functies en taken die verband houden met geschoold of semi-geschoold werk; vrouwen
doen meer dienstverlenend werk. Meer mannen zijn actief in sportverenigingen, meer vrouwen nemen
taken op in onderwijs, onderzoek en vorming. In de sectoren gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening bestaat geen significant verschil. Meer dan de helft van de vrijwilligers verricht slechts
één vrijwillige activiteit en 80% doet dat in een organisatie (Koning Boudewijnstichting, 2015).
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Vrijwilligers van vandaag zijn niet de vrijwilligers van gisteren. Ze formuleren hun inzet minder puur
altruïstisch en willen dat het hen iets bijbrengt. Persoonlijke interesse en belang worden belangrijker.
Vrijwilligers zouden ook veeleisender worden ten aanzien van de organisaties en kortlopende
engagementen hebben meer succes dan langlopende. Organisaties kennen dus nu een groter verloop in
hun vrijwilligersbestand, en daardoor stijgt de nood om meer in te zetten op projectmatig werken en op
competentiemanagement (Verenigde Verenigingen, 2017).
Sociale media bieden mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk. Sociale media zijn laagdrempelig (voor de
meeste mensen) en bieden de mogelijkheid tot het nieuwe virtuele vrijwilligerswerk. Keerzijde van de
medaille is dat mensen via dergelijke sociale media snel (soms impulsief) aangeven zich te zullen
engageren voor een bepaald evenement, maar gezien de anonimiteit van digitale communicatie,
uiteindelijk niet opdagen. De virtuele vrijwilliger die zich minder verbonden voelt met de organisatie,
heeft een bijzondere positie en vraagt een andere begeleiding dan de vrijwilliger die fysiek zichtbaar is in
de organisatie” (Verenigde Verenigingen, 2017).

Ruimtelijke en ecologische ontwikkelingen
Vrouwen als voorvechters van maatregelen tegen de opwarming van het klimaat
Tegen de stereotypen in, nemen vrouwen overal ter wereld het voortouw bij ecologische protesten. In
België waren het Anuna De Wever en Kyra Gantois die de protestbeweging van de scholieren op de been
brachten en coördineerden. De opwarming van het klimaat heeft gevolgen voor heel wat domeinen
(Vlaamse Studiedienst, 2014, p. 110). Vrouwen, die in lijn met de heersende stereotypen nog steeds
vooral instaan voor het reproductieve werk, merken vaak als eersten milieuvervuiling op. Bovendien
ervaren vrouwen vaak sterker de gevolgen van milieuverontreiniging in hun eigen lichamen. Denk
bijvoorbeeld aan pcb’s in moedermelk, aan het verband tussen milieuvervuiling en miskramen, of aan de
hoge ratio’s van borstkanker (Kenis, 2013). Opvallend is ook dat klimaatactivisten (v/m) van kleur weinig
aandacht krijgen van de media (MO*, 9 oktober 2019).

Politiek-institutionele ontwikkelingen
Politieke representatie
Ondanks quotawetten, die regels opleggen voor de vertegenwoordiging van vrouwen op
verkiezingslijsten, bestaat er nog altijd een deficit in de representatie van vrouwen op verschillende
politieke niveaus (IGVM, n.d.). Knack berichtte hierover in december 2018, na de lokale verkiezingen:
Slechts 45 van de 300 burgemeesters die volgende week in de Vlaamse gemeenten starten, zijn vrouwen.
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Bovendien draagt in geen enkele grote stad een vrouw de sjerp. Daarmee is 15,2 procent van de Vlaamse
burgemeesters vrouw, tegenover 15,9 procent zes jaar terug (Belga, 2018).
Niet alleen vrouwen, maar ook burgers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd. Een
representatieve vertegenwoordiging is nochtans een belangrijke voorwaarde voor een evenwichtige
besluitvorming. Hun ondervertegenwoordiging geldt ook voor topfuncties in administraties en
kabinetten (Vlaamse ombudsdienst, 2017).

Instrumentalisering van vrouwenrechten in het politieke discours
Internationaal staan vrouwenrechten op de helling. Daar waar rechts-populistische partijen aan de
macht komen, schroeven ze vrouwenrechten terug. De eerste beslissing van de Amerikaanse president
Trump was het schrappen van de financiering voor buitenlandse ngo’s die abortus aanbieden. De
Braziliaanse Bolsonaro wil de strijd tegen geweld opvoeren, maar niet tegen het geweld op vrouwen. De
Hongaarse Victor Orban schrapte genderstudies uit het universitaire curriculum omdat het om
ideologische hersenspinsels zou gaan en wil vrouwen via belastingverminderingen aanmoedigen om
meer kinderen te krijgen. Poolse vrouwenrechtenactivistes worden geïntimideerd en hun organisaties
financieel gekortwiekt, seksuele voorlichting geven op school is strafbaar gemaakt. De Nederlandse
partijleider Thierry Baudet schreef een essay waarin hij waarschuwt voor de neergang van Europa als
gevolg van de emancipatie van de vrouw. Internationaal is sprake van een regelrechte backlash van
vrouwenrechten.
Voor populistisch rechts horen vrouwen vooral kinderen te baren en daarvoor te zorgen.
Instrumentalisering van vrouwenrechten stellen we ook vast aan de rechterzijde in Vlaanderen.
Vrouwenrechten worden dan vooral gebruikt om ‘de ander’, in het bijzonder moslims, te viseren. In het
Westen zou de emancipatie voltooid zijn. Alleen bij die ander stelt zich nog een probleem. Dat discours is
niet alleen stigmatiserend voor hele bevolkingsgroepen, maar maakt ook blind voor de nog bestaande
ongelijkheden en werkt vooroordelen in de hand.
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3. Zelfbevraging: SWOART
De SWOART werd opgemaakt tijdens een weekend met de actieve leden van Furia in het voorjaar van
2019.
De onderstaande sterktes en zwaktes zijn gedestilleerd uit de stakeholdersbevraging die Furia begin
2019 uitstuurde (zie 1.4) en uit een eerdere interne evaluatie met Furia-leden. De kansen en
bedreigingen werden, net als de aspiraties, door de Furia-leden geformuleerd tijdens een
Ledenvergadering. De gewenste resultaten werden naar voren geschoven door de bevraagde
stakeholders.

Bedreigingen
●
●
●
●
●

De opkomst van een neoliberale stroming in het feminisme
Het kleiner wordende middenveld: ijveren voor behoud van sociale en andere rechten in klimaat
van afbraak
De instrumentalisering van vrouwenrechten in politieke discoursen en de opkomst van (rechts)populisme
De veelal beleidsoverschrijdende aard van feministische thema’s, wat het opnemen ervan
bemoeilijkt
De geringe voorspelbaarheid van waar vrouwenorganisaties uit het bewegingsveld zich zullen
positioneren

Kansen
●
●
●
●
●

Stijgende populariteit van feminisme en opkomst van grassroots-groepen die worden getrokken
door jonge vrouwen
Superdiversiteit en het kader van kruispuntdenken --> naar meer solidariteit
Communicatietechnologie en sociale media als relatief goedkope manier om mensen te bereiken
over grenzen heen
Maatschappijverandering op de agenda: ideeën krijgen weer weerklank
Meerdere feministische thema’s laagdrempelig en aanwezig in het actuele debat (stereotypen,
zorgkloof, loopbaankloof, geweld)

Resultaten
●
●
●

(wat willen stakeholders Furia graag zien doen)
Furia weegt op het maatschappelijk debat: meer communicatie met onze scherpe kritische
standpunten
Furia heeft een ruimere, meer divers samengestelde en actieve ledengroep met een breed
ondersteunend netwerk
Furia zet feministische alternatieven op de kaart en is vernieuwend
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●

Furia slaat bruggen tussen vrouwen, vrouwenorganisaties en tussen beide

Zwaktes
●
●
●
●
●

Weinig etnische diversiteit in vrijwilligersgroep Furia
Beperkte middelen en vrouwkracht (staf en leden) in verhouding tot de ambities
Organisatiecultuur: hoge drempel om lid te worden (groot engagement in Ledenvergadering.
Werking vrij hoogdrempelig, weinig variatie in mogelijkheden tot invulling lidmaatschap)
Gebrek aan directe actie (= motivatie-impuls): tweespalt tussen veel vrouwen bereiken of
speerpuntfunctie
Gebrek aan systematische communicatiestrategie

Sterktes
●
●
●
●
●
●
●
●

Intergenerationele samenstelling vrijwilligersgroep Furia
Leden met veel relevante ervaring, kennis en opleiding
Vrouwendag als proces, katalysator
Scherpe, maar tegelijk coherente standpunten die het maatschappelijk debat aanzwengelen en
aanzetten tot kritisch burgerschap
Bottom-up, participatieve aanpak (cfr. lokaal Vrouwendagplatform )
Luisterbereidheid en zelfreflectie
Ongebonden
Maturiteit

Aspiraties
●
●
●
●
●

Furia is een inspirerend en intersectioneel feministisch knooppunt
Furia is dé feministische referentie in Vlaanderen
Furia heeft impact op het beleid
Furia heeft internationale contacten
Furia heeft impact op de samenleving met impactvolle, innoverende acties en beklijvende
tussenkomsten

Gekruiste analyse
Op basis van deze elementen maakten de Furia-leden tijdens het ledenweekend een analyse die de
strategische keuzes voor de sociaal-culturele werking van Furia voedde.
--> Vanuit zwaktes over kansen, bedreigingen en resultaten

Schade beheersen
(Versterk zwakte x om bedreiging y af te weren)

●

Werken aan een diverser Furia om meer aansluiting te vinden bij de maatschappij
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●
●
●
●
●
●

Neoliberaal feminisme als springplank gebruiken om eigen verhaal te communiceren
Expertise leden inzetten in communicatiestrategie
Relatie met journalisten opbouwen: operationele invulling communicatieplan
Aanwezigheid Furia in andere kringen via lidmaatschap van bijvoorbeeld de European Women’s
Lobby
Leren van andere organisaties
Vrijwilligerswerking vergroten om te wegen op beleid en samenleving

Kiezen
(Versterk zwakte x om in te spelen op kans y)

●
●
●

Meer instroom van grassroots organisaties en van jongeren stimuleren
Meer lokale sub-/focusgroepen met ervaringsdeskundigen om te leren wat er leeft in de
maatschappij
Sociale media en andere communicatiekanalen gebruiken om andere mensen aan te trekken

Herbevragen
(Positieve energie en motivatie aanwenden om zwakte uit te schakelen)

●
●
●
●
●
●

Contacten leggen en bruggen slaan met andere (zuster)organisaties
Vertrekken vanuit profielen, vaardigheden en interesses leden en (nieuwe) vrijwilligers
Meer actiegericht (niet alleen denk- en beleidswerk) met concrete afgebakende acties
Acties inzetbaar voor communicatie, divers publiek aantrekken, netwerken
Wegen op het beleid
Allianties, focusgroepen, ervaringsdeskundigen zoeken: meer uitwisseling

--> Vanuit sterktes over kansen, bedreigingen en resultaten

Verdedigen
(gebruik sterkte x om bedreiging y af te weren)

●
●
●

Meer publiceren met scherpe standpunten tegen neoliberalisme/instrumentalisering
Samenwerkingen omzetten in duurzame partnerschappen om beleidsoverschrijdende thema’s
aan te pakken
Meer intergenerationaliteit naar buiten brengen om divers publiek te bereiken

Investeren
(Gebruik sterkte x om in te spelen op kans y)

●
●
●

Nieuwe communicatie gebruiken om nieuwe groepen te bereiken
Groepen die digitaal uit de boot vallen bereiken via samenwerking met organisaties
Zelfreflectie verder ontwikkelen om kruispuntdenken te optimaliseren en zo aan te sluiten bij de
beweging van dekolonisatie
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●

Bottom-up en participatieve benadering inzetten om in te spelen op interesse in feminisme en
aanverwante thema’s (stereotypen, zorgkloof, loopbaankloof, reproductieve arbeid)

Inzetten
(Inzetten van sterktes om positief gewaardeerde verandering te realiseren)

●
●
●
●
●
●
●
●

Gebruiken van onze (kritische) standpunten om op het maatschappelijk debat te wegen rond
specifieke onderwerpen
Vrouwendag gebruiken om standpunten te communiceren en te versterken
Vrouwendag inzetten om nieuw diverse ledengroep aan te spreken
Vrouwendag inzetten om contact met andere (feministische) organisaties te onderhouden
Participatieve methodieken (cfr. traject van de Vrouwendag) inzetten om breder publiek te
bereiken
Intergenerationele samenstelling inzetten om diversiteit te promoten
Intergenerationele ervaring van leden naar voor schuiven in debatten om standpunten te
onderbouwen
Anciënniteit en ervaring gebruiken om op maatschappelijk debat te wegen en standpunten te
versterken

--> Vanuit aspiraties over kansen, bedreigingen en resultaten

Omdenken
(Maak van het probleem een feit (deconstrueer) en transformeer bestaande feiten tot nieuwe mogelijkheden

●

(construeer)
Furia heeft analyses van alternatieven voor neoliberaal feminisme en biedt een alternatief door
middel van:
o Meer samenwerking met andere organisaties om draaglast te verdelen
o Strategische samenwerkingsverbanden en partnerschappen met derden

Realiseren
(Extern en intern aanwezige drive valoriseren Vb. superdiversiteit --> meer verdieping in antiracisme en
intersectionaliteit)

●
●
●
●
●
●

Samenwerken met nieuwe (diverse/internationale) grassroots-groepen om intersectionaliteit te
verbeteren
Met jonge feministen samenwerken over seksualiteit. Dat blijkt een belangrijk onderwerp voor
hen te zijn
Meer strategisch gebruiken van sociale media om positie/standpunten te communiceren
Gebruik maken van populariteit van feminisme voor impact op beleid
Samenwerken met LGBTQI+organisaties over specifieke onderwerpen
Gebruik maken van sociale media om de beeldvorming van vrouwen aan te pakken: stereotypen
tackelen, soms ook op ludieke manier
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●

Inhaken op nieuws/maatschappelijk debat rond onderwerpen waar Furia aan werkt/die
belangrijk zijn voor Furia door middel van sociale media

Riskeren
(Beredeneerde risico’s nemen en innoverende praktijken opzetten)

●
●
●
●

Digitale uitwisseling van alle info, life-events en voorbije Furia-events: live streamen, verslagen
en video’s ter beschikking stellen op de Furia-website
Opnieuw praatgroepen starten op verschillende plekken en rond verschillende thema’s om
geïnteresseerden van buiten Furia te bereiken en meer verbinding te creëren
Meer verbinden met andere organisaties met een duidelijk doel, zoeken naar alternatieven
Meer zichtbare en directe acties om zo meer en andere vrijwilligers aan te trekken

Prioriteiten en doelstellingen
Bij het daaropvolgende brainstorm over de prioriteiten en doelstellingen voor de sociaal-culturele
werking werden volgende elementen als waardevol aangemerkt (zie ook onderlijnde elementen
hierboven:
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Er is een zekere hausse in het feminisme (naast toenemende weerstand, vooral bij
extreemrechts)
Het belang van een intersectioneel perspectief (niet alleen m/v-ongelijkheden maar ook
ongelijkheden die voortkomen uit andere assen van verschil (etniciteit, leeftijd, sociaaleconomische klasse)
Inzetten op bruggen slaan/verbinding bijvoorbeeld door actief een breder publiek op te zoeken
en daarbij in te zetten op participatieve technieken (cf. de vroegere feministische praatgroepen)
Het uitwerken van een laagdrempeliger en meer gediversifieerd aanbod van activiteiten met
speciale aandacht voor acties
Versterkt inzetten op directe acties met een duidelijke impact
Het diversifiëren en uitbreiden van het vrijwilligers- en ledenbestand van Furia
Het aanbieden en ondersteunen van meerdere verschillende rollen voor vrijwilligers
Maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden van sociale media en andere vormen van online
communicatie
Sterker en gerichter wegen op het maatschappelijk debat en de samenleving
Inzetten op het geloof van stakeholders in de capaciteit van Furia om vernieuwend te werken en
alternatieven te formuleren
Een bottom-up werking creëren rond een herkenbaar onderwerp.
Via sociale media stereotypen tackelen, bijvoorbeeld in de beeldvorming van vrouwen
Het verder ontsluiten van (ervarings-)kennis en expertise van Furia
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Uit de stemronde over de inhoudelijke kapstok voor de sociaal-culturele volwassenenwerking kwamen
twee mogelijke thema’s naar voren:
●
●

Reproductieve arbeid
Stereotypen

Beide thema’s beantwoordden aan de vooropgestelde criteria dat ze herkenbaar zijn voor brede
groepen in de samenleving, een genderperspectief bevatten en bovendien intersectioneel benaderd
kunnen worden, mensen raken in hun persoonlijke leven en naast die persoonlijke ook een
maatschappelijke component bevatten.
Furia streeft conform haar missie en visie naar een inclusieve, toegankelijke en laagdrempelige werking,
en ook voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties is dat een vereiste. Toen vanuit deze criteria de
mogelijkheden werden verkend om rond beide thema’s een sociaal-culturele werking uit te bouwen op
maat van volwassenen in hun vrije tijd, waren er veel meer ideeën om dat op een laagdrempelige,
prikkelende en emanciperende manier te doen voor stereotypen dan voor reproductieve arbeid. Het
thema stereotypen leent zich bij uitstek om te vertrekken vanuit de eigen positie en leefwereld (met
aandacht voor zowel privileges als achterstellingen), om van daaruit de stereotypen te verkennen waar
anderen mee worstelen en in een derde fase de maatschappelijke impact ervan op te pakken. Dat proces
is niet alleen leerzaam en politiserend, het versterkt ook de onderlinge solidariteit en draagt bij aan
verbinding (intersectionaliteit).
Er is ook een evidente link van stereotypen naar het thema reproductieve arbeid omdat de huidige
ongelijkheden op vlak van betaald/onbetaald werk voor een groot stuk het resultaat zijn van
diepgewortelde rolpatronen waarin stereotypen en vooroordelen een rol spelen. Tot slot duikt het
thema regelmatig op in de actualiteit en is er samenwerking mogelijk met andere actoren (bijvoorbeeld
Çavaria, Viva-SVV, RoSa, Zijn vzw, Men Engage, ella vzw...).
Met de keuze voor het thema stereotypen konden de ideeën uit de SWOART worden omgezet in
concrete doelstellingen. De fundamenten van het beleidsplan waren gelegd.

Rode draad: stereotypen
Stereotypen lijken onschuldig, maar onbewust hebben ze een erg grote invloed op ieders leven. Volgens
het stereotype worden mannen meer gezien als actief, assertief en egoïstischer, vrouwen zouden dan
weer zorgzamer zijn en zich bezighouden met het collectieve (Eagly & Steffen, 1984). Deze beelden over
vrouwen en mannen beïnvloeden de opvoeding die men krijgt (Mesman & Groeneveld, 2018), de
studiekeuze die men maakt en de job die men doet (Schneeweis & Zweimüller, 2012), de kans om
aangenomen te worden of promotie te krijgen (Gorman, 2005), de tijd die men spendeert aan betaald en
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onbetaald werk (Glorieux & van Tienoven, 2016), de
vrijetijdsactiviteiten die men doet (Lagaert, 2017; Schmalz &
Kerstetter, 2006) en de gezondheid (Sanchez-Lopez, Cuellar-Flores &
Dresch, 2012). Stereotypen kunnen zowel op individueel als op
maatschappelijk niveau schadelijk zijn. Zo zijn jonge meisjes er al erg
vroeg van overtuigd dat de jongens in hun klas slimmer zijn en
ervaren jongens druk om niet aan ‘vrouwelijke’ activiteiten deel te
nemen (Schmalz & Kerstetter, 2006). Vrouwen met een hoofddoek
worden vooral als onderdrukt gepercipieerd en ervaren meer
discriminatie op de arbeidsmarkt.
Stereotypen vinden hun oorsprong vaak in traditionele verhalen en
onbekendheid met andere groepen en worden verder verspreid via
o.a. media, schoolboeken en speelgoed (Collins, 2011; Murner et al.,
2016). Stereotypen zijn algemene eerder vaststaande beelden die we hebben over groepen mensen,
vaak gebaseerd op veralgemeende traditionele denkbeelden. Die beelden kunnen positief, negatief of
neutraal zijn. Als we een persoon tegenkomen die we nog niet kennen, vallen ons bewust of onbewust
bepaalde persoonskenmerken op. Denk maar aan een vrouw met een hoofddoek die achter de
kinderwagen loopt. Een dergelijk beeld zal bij veel mensen zaken oproepen als zorgzaamheid,
religiositeit of zelfs onderdanigheid. Een vrouw op hoge hakken met een aktetas roept veelal heel andere
beelden op, bijvoorbeeld rijkdom, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Een man of vrouw in een
rolstoel roept associaties op met afhankelijkheid en ziekte. Stereotypen zijn tijd-, plaats- en positie
gebonden. Tegenwoordig zitten er andere stereotypen in ons collectief geheugen dan bijvoorbeeld 50 of
100 jaar geleden, hoewel vele stereotypen erg vastgeroest lijken. Ook de plaats is bepalend. Er leven hier
andere stereotypen dan in andere delen van de wereld.
Daarnaast hangen de stereotypen die personen bij ons oproepen sterk af van de positie die wij zelf
hebben. Een vrouw met een hoofddoek en een kindje roept andere beelden en associaties op bij een
vrouw die zelf een hijab draagt dan bij een witte vrouw zonder hoofddoek. Dat heeft alles te maken met
het mechanisme dat we het moeilijker vinden om stereotypen te koppelen aan groepen mensen die
dichter staan en waarmee we meer gemeen hebben. Dat mechanisme verklaart waarom een gemiddelde
Vlaming meestal weinig moeite heeft om een Mexicaan te karakteriseren. Als je ze daarentegen vraagt
om een Belg te typeren, dan blijkt dat minder gemakkelijk. Mensen in België komen dagelijks immers in
contact met veel verschillende Belgen. Het is daarom niet zo gemakkelijk om daar één of enkele
stereotiepe beelden aan te koppelen.
Veel stereotypen en vooroordelen weerspiegelen machtsverhoudingen. Veelal gaat het om historische
en hedendaagse beelden en ideeën van een meerderheid die zich superieur waant ten aanzien van een
minderheid. Die superioriteit is veelal niet louter ‘ideologisch’ maar ook materieel en structureel: de
meerderheid heeft als groep een sterkere positie in de samenleving. De stereotypen en vooroordelen
van de dominante meerderheidsgroep weerspiegelen dus niet enkel ideeën, maar wijzen op een
werkelijke dominantie. Net om die reden zijn er minder stereotypen en vooroordelen over meer
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machtige groepen die zichzelf ‘neutraal’ of superieur wanen. En als ze al bestaan, zijn ze nauwelijks
schadelijk. Daarom is het onzinnig om te spreken van ‘omgekeerd racisme’ of ‘omgekeerd seksisme’.
Stereotypen houden dus mee ongelijkheid in stand, maar zijn erg moeilijk aan te pakken. Net omdat het
over onbewuste gedachten en beelden (unconscious bias) gaat, zijn velen zich niet van hun eigen bias
bewust. Unconscious bias is een manier van ons brein om met een complexe realiteit om te gaan, maar
wanneer bepaalde groepen hierdoor nadelen en discriminatie ondervinden, is het belangrijk hier aan te
werken.
Net op dat laatste mechanisme wil Furia volop inspelen als sociaal-culturele beweging. Furia wil mensen
in contact brengen met veel verschillende beelden, rollen, mensen en verhalen zodat die de stereotypen
in hun mentale archief bijstellen. Dat is erg belangrijk, want stereotiepe beelden die zelden of nooit in
vraag worden gesteld, kunnen leiden tot vooroordelen. Vooroordelen zijn letterlijk oordelen die we
vormen voordat we iemand werkelijk
kennen. Het oordeel wordt gevormd nog
voordat we voldoende informatie
hebben om effectief te oordelen.
Vooroordelen zijn dan ook niet
gebaseerd op feiten maar op stringente
stereotypen die we niet (of niet meer) in
vraag stellen. We labelen iemand
onmiddellijk op basis van één of
meerdere persoonskenmerken die ons
opvallen. Als vooroordelen ons gedrag op
negatieve wijze beïnvloeden kunnen ze
leiden tot discriminatie, uitsluiting en/of
ongelijkheid.
Volgens
Unia
zijn
vooroordelen dan ook de eerste stap naar discriminatie of racisme. Met een meer gelijke samenleving in
haar missie kan Furia niet om stereotypen heen.
Furia kiest ervoor om de komende jaren beweging te maken over het thema stereotypen. Dat er nog
zeer veel ongelijkheid is in onze samenleving bleek al uit de omgevingsanalyse. Stereotypen en
vooroordelen liggen mee aan de basis van veel van deze bestaande ongelijkheden tussen vrouwen (v/x)
en mannen en tussen vrouwen onderling, onder meer op basis van sociaal-economische klasse,
handicap, leeftijd en etniciteit. Stereotypen en vooroordelen zijn een krachtig en rijk thema dat de
meeste mensen dicht op de huid zit. De beweging van introspectie, deconstructie en bevrijding begint
dichtbij, in het eigen leven. Als dat traject is doorlopen, kan het worden uitgebreid naar de stereotypen
en vooroordelen die anderen ervaren. Dat vervolgtraject kan solidariteit en bondgenootschap versterken
en bijdragen tot een meer gelijke en vrije samenleving. Stereotypen en vooroordelen zijn bovendien
gemakkelijk concreet te maken en een educatieve kapstok om machtsmechanismen, seksisme en
racisme mee uit te leggen. Stereotypen zijn voor vrijwel iedereen herkenbaar. Om die reden zijn ze ook
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een zeer toegankelijke en inclusieve ingangspoort voor bevrijdend, creatief en kritisch sociaal-cultureel
werk.
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4. Beleidsplan
Furia schrijft hier haar ambitie uit om een sociaal-culturele werking te ontplooien waarmee het
volwassenen versterkt en activeert in hun omgang met stereotypen. Furia verbindt daarmee sterktes uit
de bestaande werking met kernelementen van het decreet en elementen uit de stakeholdersanalyse. De
SWOART-oefening leverde het kader voor de concretisering van het doelstellingenkader en de
omgevingsanalyse ondersteunt de keuze voor stereotypen als centraal samenlevingsvraagstuk waarrond
de sociaal-culturele werking zich zal ontplooien.
Hieronder beschrijven we hoe we onze ideeën concreet willen maken: welke functies Furia wil opnemen,
hoe we die verbinden met de rollen van een sociaal-culturele volwassenenorganisatie en vooral welke
doelstellingen Furia formuleert voor haar sociaal-culturele werking. Met veel enthousiasme zijn de
strategische doelstellingen omgezet in operationele doelstellingen en mogelijke acties, waarrond Furia
bijzonder graag aan de slag wil gaan.

4.1. Inhoudelijke krachtlijnen
4.1.1. Gewenste impact
Uit de omgevingsanalyse blijkt dat stereotypen nog alomtegenwoordig zijn in de Vlaamse samenleving.
Deze stereotypen beïnvloeden het dagelijkse leven en het levenspad van vrouwen en mannen. Tegen
2025 beogen we met Furia een impact te hebben op stereotiepe ideeën over v/m/x en de gevolgen van
deze ideeën. Allereerst hebben de deelnemers aan onze workshops/gesprekken een beter zicht op welke
stereotypen vandaag de dag en ook in hun leven nog altijd heersend zijn, zoals het idee van de man als
assertief, sterk en rationeel, de vrouw als zorgzaam, lief en emotioneel, zogenaamd typische meisjes- en
jongensspelletjes etc. In het bewust worden van deze stereotypen hebben ze een intersectionele bril
opgezet en gezien hoe stereotypen andere invullingen krijgen al naargelang de sociale groep en maken
ze kennis met de ‘normfiguur’ van de witte, gezonde, heteroseksuele, middenklasse man van middelbare
leeftijd, die verhoudingsgewijs erg weinig gestereotypeerd wordt. Daarnaast zijn deelnemers zich ook
bewust van wat de gevolgen van stereotiepe ideeën zijn en hebben ze ruimte gekregen om hun
frustraties hierover te uiten. Vanuit deze frustraties en wil tot verandering hebben ze bondgenoten
gevonden in de strijd tegen stereotypering en voor een meer gelijke samenleving. Rond de prioriteiten
die ze samen hebben geformuleerd zijn eerste acties opgezet.
Op microniveau (bijvoorbeeld tussen individuen in een veilige ruimte, in de school, de buurt of binnen
lokaal beleid) zijn alternatieven geformuleerd en uitgeprobeerd. Idealiter heeft dat tot blijvende
verandering geleid. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het hanteren van een diversiteitstoets bij de aankoop
van materiaal of de manier waarop evenementen - zoals een schoolfeest - georganiseerd worden.
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Meisjes en jongens krijgen dan niet langer verschillende rollen, maar er wordt vertrokken van de
goesting en talenten van kinderen. Het groepsgevoel onder de deelnemers is gesterkt. Met samen
geformuleerde problemen en mogelijke oplossingen hebben ze aangeklopt bij de verantwoordelijke
beleidsmakers zoals inrichtende machten van scholen, buurtwerk en lokale overheden. Overstegen de
voorstellen het microniveau, dan ondersteunde denktank Furia het lobbywerk bij de relevante
beleidsmakers. Ervaringen met verschillende methodieken en met goede praktijken zijn breder gedeeld
en voeden voorstellen voor een andere reglementering van systemen.

4.1.2. De verbindende, kritische en laboratoriumrol
Als sociaal-culturele volwassenenorganisatie vervult Furia een verbindende rol, een kritische rol en een
laboratoriumrol:

Verbindende rol
In een context van sterke polarisering van het maatschappelijke debat is de verbindende rol voor Furia
van cruciaal belang voor een sociaal-culturele volwassenenorganisatie. Het thema stereotypen leent zich
volgens Furia goed voor het stimuleren van verbinding. Stereotypen werken dagelijkse in op de levens
van veel mensen. Het delen van verhalen werkt herkenning en zo verbinding in de hand. Als deze
verbinding zich consolideert en verdiept, kan er vertrouwen en zelfs wederkerigheid ontstaan. Dat
stimuleert de deelnemers en andere vrijwilligers om samen eigenaarschap op te nemen over de
stereotiepe dynamieken waar zij steeds tegenaan lopen en die hen beknotten in hun menszijn.
Furia realiseert de verbindende rol op verschillende manieren. Furia:
●

●

●
●

●

heeft in de communicatie over alle activiteiten stelselmatig aandacht voor intersectionaliteit,
zodat mensen uit verschillende groepen zich daadwerkelijk aangesproken voelen. De
doelgroepen die Furia voor ogen heeft (‘ouders van tieners’, ‘jongvolwassenen’, open doelgroep)
creëren hier openheid voor omdat ze bestaan uit volwassenen met zeer verschillende posities op
vlak van gender(identiteit), etniciteit, leeftijd, sociaal-economische positie etc.
organiseert activiteiten die inzicht geven in hoe sociale ongelijkheden met elkaar verweven zijn
en die participanten stimuleren in het zoeken naar interconnecties waaruit gedeelde acties en
solidariteit kunnen groeien.
laat zich door ervaren facilitatoren begeleiden om methodologisch sterk te staan in een
verbindende omgang met groepen.
stimuleert de verbinding binnen de groepen participanten aan de verschillende activiteiten door
het concept van safe space stelselmatig mee te nemen en groepen participanten vertrouwd te
maken met de basisprincipes van een consensueel en inclusief gesprek.
heeft speciaal aandacht voor verbinding bij de activiteiten van de mediawatch-groep, aangezien
die zich in ook op sociale media afspelen en confrontatie daar vaak domineert.
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●

interpreteert verbinden ook als het slechten van de drempels die kwetsbare groepen
belemmeren in het deelnemen aan activiteiten.

Het accent op verbinding betekent niet dat ongelijkheden en uitsluitingen worden geminimaliseerd.
Vanuit de kritische functie is er net veel aandacht voor de heel reële impact van stereotypen, zowel op
de individuele levens van mensen als op het niveau van sociale groepen en de samenleving in haar
geheel.

Kritische rol
De kritische rol is fundamenteel in het creëren van maatschappelijke beweging en maatschappelijke
verandering. Steunend op het werk van onder meer Sara Ahmed (bv. “Killing joy: feminism and the
history of happiness”, 2010) beschouwt Furia het uiten van kritiek op een gegeven situatie als een
noodzakelijke voorwaarde om die situatie in beweging te krijgen. Doorheen haar werking als sociaalculturele beweging zal Furia participanten daarom versterken in het opnemen van een kritische rol.
Furia:
● creëert lerende omgevingen waarin participanten, vertrekkend van eigen ervaringen of via
storytelling, stereotypen leren herkennen en een beter zicht krijgen op de impact ervan op
individuen en de samenleving
● versterkt participanten in hun capaciteit om in eenvoudige situaties te reageren op
stereotypering
● ondersteunt groepen in het opzetten van kritische acties ten opzichte van praktijken en
omgevingen die stereotypen bevestigen of versterken
● biedt deze groepen op diverse manieren (online platform, de Vrouwendag) de mogelijkheid om
hun ervaringen met een breder publiek te delen
● ondersteunt en coacht een schrijfgroep die zich mengt in het maatschappelijke debat rond
stereotypen en de ongelijkheden die ermee verbonden zijn. De kritische rol impliceert ook
zelfkritiek en openheid voor kritiek. In de werking vertaalt zich dat in momenten van intervisie
(extern advies over de werking) en een volgehouden proces van zelfevaluatie.

Laboratoriumrol
Furia is een laboratorium voor nieuwe ideeën. De erkenning als sociaal-culturele volwassenwerking stelt
Furia in staat om die vernieuwende ideeën verder uit te werken en effectief in de wereld te zetten. De
deelnemers-laboranten zullen alternatieve omgevingen en praktijken ontwikkelen die vrij zijn van
beperkende stereotypen. Furia verkent eerst waar de stereotypering precies aanwezig is, wat er nodig is
om die te doorbreken en hoe een alternatieve ruimte/praktijk er uit zou kunnen zien. Voor deze labo’s
zal Furia onder meer inspiratie halen uit praktijken die bijvoorbeeld bij de queerbeweging bestaan
(bijvoorbeeld de Vogue-feestjes).
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Furia integreert de laborol in haar werking door jaarlijks een uitnodiging te lanceren om in een kleine
groep in een veilige setting (een zogenaamde ‘safe space’) ervaringen te delen over (niet-)stereotiepe
ruimtes en praktijken. Welke ruimtes en praktijken ervaren de deelnemers-laboranten (v/x/m) als
stereotiep, wat doet dat met hen? Als dat is verkend, worden de deelnemers uitgenodigd om één van
die stereotiepe ruimtes of praktijken op een stereotypen-vrije manier vorm te geven en die omvorming
eenmalig in praktijk te brengen. Hoe zou die praktijk of ruimte er dan uitzien, en hoe ervaren ze die
nieuwe praktijk (positieve en negatieve effecten)?
De participanten die een alternatieve praktijk of ruimte ontwikkeld en uitgetest hebben, krijgen de
mogelijkheid om hun ervaringen onder de aandacht te brengen op de Nationale Vrouwendag of tijdens
de Week van het Stereotypen-vrije Leven (werktitel). Op die manier worden kleinschalige experimenten,
evenals hun effecten, bekend bij een breder publiek en kan het ook andere mensen en actoren
inspireren en stimuleren bij de opzet van innovatieve, stereotypen-vrije praktijken (multiplicator-effect).

4.1.3. Functiecombinatie
Furia kiest als sociaal-culturele volwassenorganisatie voor het vervullen van de leerfunctie en de
maatschappelijke bewegingsfunctie. Furia heeft ruime ervaring (sinds 1972) in het faciliteren van
prikkelende, versterkende leerprocessen voor volwassenen. Furia begeleidt jaarlijks de leden van het
lokale platform in het voorbereidingsproces van de Vrouwendag. Dat voorbereidingstraject is een vorm
van volwasseneneducatie. Sommige vrijwilligers zijn aan het begin van het traject (nog) niet vertrouwd
met stereotypen en feminisme of hebben nog nooit van Nationale Vrouwendag gehoord. Alle
deelnemers worden aan het begin van het traject uitgenodigd om thema’s aan te brengen die ze samen
met de groep verkennen en analyseren. Tijdens open en constructieve discussies ontdekken ze samen
nieuwe invalshoeken en benaderingen. De deelnemers objectiveren hun ervaringen en zoeken samen
naar een gedeelde probleemformulering. Ze gaan op zoek naar kaders, historisch perspectief en
alternatieven. Die zoektocht mondt altijd uit in een reeks activiteiten (een panelgesprek, een debat, een
weerbaarheidstraining,...) die samen het programma van de Nationale Vrouwendag vormen. In deze
activiteiten worden de heersende, beperkende normen in vraag gesteld en samen met bezoekers aan de
kaak gesteld en bediscussieerd. Dat kan bezoekers bekrachtigen om er nadien mee aan te slag te gaan:
De lezing van de internationale gaste over verdoken racisme stelde voor mij de zwartepietendiscussie op
scherp. De dag na de Vrouwendag kwam ik tussen bij de slager om uit te leggen hoe kwetsend
stereotypen wel niet zijn. Zonder die input was dat niet gelukt (bezoeker Vrouwendag Antwerpen 2017).
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Furia faciliteert niet alleen leerprocessen, maar stelt volwassenen in staat om vervolgens iets met hun
opgedane kennis te doen. Het programma van de Nationale Vrouwendag is feitelijk het resultaat van het
leerproces van de deelnemers van het lokaal platform: ze hebben hun individuele interesses of
bekommernissen omgezet in een uitdagend inhoudelijke programma dat ook anderen inspireert en
uitdaagt. Furia tilt de bekommernissen van de deelnemers van het lokaal platform naar een hoger plan
door hun noden en problemen mee te nemen bij het opstellen van de beleidseisen die op de Nationale
Vrouwendag worden gepresenteerd. Die beleidseisen vuren het maatschappelijk debat aan over
(on)gelijkheid, stereotypen, feminisme en (anti)discriminatie.
Iedereen heeft op basis van persoonlijke ervaringen een ‘basiskennis’ over stereotypen. Deze ervaringen
vormen het vertrekpunt van de leertrajecten die Furia zal faciliteren. Die leertrajecten kunnen
verschillende vormen aannemen. Sommige mensen hebben al stereotypen doorbroken. Hen wil Furia
vooral samenbrengen zodat ze hun kennis en ervaring kunnen bundelen en samen kunnen
experimenteren met stereotypen-vrije praktijken. Iedereen die interesse heeft kan vrij deelnemen aan
de Week van het Stereotypen-vrije Leven, het digitale platform bezoeken, de sociale media en/of apps
volgen en luisteren naar de podcasts. Volwassenen die zich actiever willen engageren, kunnen aansluiten
bij de mediawatch-groep, een actiegerichte groep en/of een sociaal laboratorium. Rekeninghoudend
met de diverse mogelijkheden en wensen van vrijwilligers, bieden we een ruime waaier aan mogelijke
engagementen.
Met intensievere reflectie-reeksen richten we ons expliciet naar ouders (inclusief stief- en pleegouders)
van tieners. Tijdens de reflectiebijeenkomsten worden de ouders uitgenodigd om hun ervaringen te
delen over stereotype gedragingen, praktijken en vooroordelen die ze ervaren via hun tienerkinderen.
De deelnemers benoemen wat de situatie/de praktijk/de gedraging met hen doet en wat dat voor hen
betekent. Deelnemers brengen zelf zaken aan die voor hen belangrijk zijn en waar zij in groep over
(durven) delen. De deelnemers krijgen concepten en kaders aangereikt die hen in staat stellen om hun
ervaringen te kaderen en na te denken over alternatieven. Het delen van ervaringen verbindt de
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deelnemers, het samen doorlopen van het proces vergroot hun kennis over gedeelde (strijd)punten en
versterkt hun netwerk.
#MeToo stond centraal op de laatste Vrouwendag in Brussel. Die hele vibe over geweld en dat we
daar met z’n allen iets moeten aandoen, heeft mij aangezet om het toe te passen op het werk. Ik
vraag nu: ‘Hebben jullie een plan tegen seksuele intimidatie?’ En als ik iets zie gebeuren, dan smijt ik
me ertussen (deelneemster Vrouwendag Brussel 2018).
Hieronder licht Furia de leer- en bewegingsfunctie toe en beschrijft het hoe het fysieke en digitale
leerruimtes creëert.

De leerfunctie
Uit de contextanalyse van de Vlaamse situatie blijkt dat de gelijkheid tussen vrouwen en mannen nog
geen realiteit is, mede door hardnekkige stereotypen. We deconstrueren stereotypen samen met
mensen op een dialogische wijze,- op basis van de kritische pedagogie van Paulo Freire en de verdere
feministische theorievorming van Susan Sanchez-Casal en Amie A. Macdonalds. Furia streeft naar
gelijkheid, naar solidariteit en zelfbeschikking. Furia vertrekt vanuit de ervaringen van deelnemers en
sluit zoveel mogelijk aan bij hun discoursen en leefwereld.

Dialogisch leerproces
De weg naar een wereld die vrij is van stereotypen leidt allereerst langs het inzicht in wat stereotypen
zijn en hoe ze mensen inperken. Furia reikt mensen in hun vrije tijd tools en nieuwe kaders aan om
stereotypen (en gedragingen, rolpatronen, vooroordelen en uitsluitingsmechanismen die daaruit
voortvloeien) te herkennen en actief en autonoom in vraag te stellen. Het startpunt van de
leerprocessen zijn de eigen ervaringen. Iedereen botst al eens op stereotiepe ideeën, of kent in haar/zijn
onmiddellijke omgeving mensen die daardoor beknot worden. Door met deze persoonlijke, geleefde
ervaringen aan de slag te gaan, knoopt Furia aan bij het feministische adagio “het persoonlijke is
politiek”. In een dialogische kritische leermethodiek naar het voorbeeld van Paulo Freire met verdere
theorievorming van onder meer Susan Sanchez-Casal en Amie A. Macdonalds (Twenty-First-Century
Feminist Classrooms: pedagogies of identity and difference, 2002) worden bottom-up ervaringen met
stereotypen gedeeld in open en constructieve discussies. We contextualiseren en historiseren de
ervaringen en verhalen van de deelnemers en wijzen op verbanden tussen stereotypen en structurele
ongelijkheden. Aan de hand van de aanwezige kennis, kaders, historisch perspectief en informatie,
ontdekken we nieuwe invalshoeken en benaderingen. We objectiveren samen ervaringen en zoeken
naar een gedeelde probleemformulering. Op basis van deze formulering volgen mogelijk alternatieve
ideeën, beelden en rollen, waaruit experimenten en acties kunnen ontstaan. Dit is een basisleerproces.
Deelnemers kunnen over een verschillende mate van bewustzijn over stereotypen beschikken. Zij
kunnen op verschillende manieren, via verschillende media, deelnemen aan het proces.
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Van persoonlijk naar het politiek
Door het delen van ervaringen groeit bewustwording. Gedeelde problemen uit de private sfeer worden
ontdekt en geformuleerd als publieke zaak. Dit proces verbindt en versterkt deelnemers in hun strijd.
Ouders merken bijvoorbeeld dat ze allen een combinatiestrijd voeren (en moeders ontdekken dat zij de
meeste zorg opnemen) en dat die situatie voortvloeit uit de organisatie van school- en werktijden. Dat
helpt het gevoel van vast te lopen om te zetten in energie voor een gedeelde strijd, bijvoorbeeld voor
een andere organisatie van betaald werk en onbetaalde zorg. Paulo Freire noemt dit proces
conscientização. Het wijst op een emancipatorisch leerproces waar inzicht op systemische oorzaken van
onrecht het individuele schuldgevoel verlicht en de noodzaak om zich te verzetten blootlegt.
Stereotypen bestaan op verschillende assen van zoals geslacht, klasse, handicap, etniciteit, leeftijd,
seksuele oriëntatie enzovoort. Iedereen wordt er op de één of andere manier mee geconfronteerd en
voor de ene groep mensen genereren ze meer, of meer ernstige nadelen dan voor de andere. Inzicht in
de verwevenheid van dominante discoursen met voordelen en nadelen die personen ondervinden in de
samenleving op basis van een identiteitskenmerk (bv. bij het zoeken naar een job, bij het zoeken naar
een huis,…) kan motiveren om stereotypen te deconstrueren en te bouwen aan een stereotypenvrije en
meer gelijke samenleving. Ongelijkheid is een sociale constructie en houdt verband met bestaande
machtsverhoudingen (Sanchez-Casal, S. en Macdonalds, A. A., 2002).

Doelgroepen en vrijwilligerscultuur
Vanuit deze visie ontwerpen we jaarlijks een aanbod van sensibiliserende participatieve werkwinkels die
een duidelijk afgebakend engagement vragen, waarmee we ons vooral richten op ouders van tieners.
Het is de periode waarin jongeren zich op alle vlakken ontwikkelen en daarbij botsen op stereotypen,
vooroordelen of zelfs vormen van discriminatie. Als ouder word je in deze periode herinnerd aan je eigen
zoektocht. Het delen van ervaringen in deze levensfase kan ouders verbinden, ondersteunen en
versterken.
Bij jongvolwassenen (18-35 jaar) merken we een groeiend bewustzijn op dat vlak. Bij hen willen we
actiegerichte groepen ondersteunen in hun gekozen werf. Voor deelname aan deze actiegerichte
werkgroepen wordt een groter engagement verwacht. Ze lopen in principe over een langere periode.
Daarnaast zijn er activiteiten met een open doelgroep, bijvoorbeeld eenmalige storytelling-events, de
jaarlijkse week van stereotypenvrij leven, een mediawatchgroep. Furia biedt heel bewust diverse modi
van leren aan. Zo kunnen verschillende doelgroepen op verschillende momenten doorheen het jaar, met
een zelf gekozen intensiteit, deelnemen. Furia houdt zo rekening met de beperkte vrije tijd van
volwassenen, de veranderende vrijwilligerscultuur en het feit dat niet iedereen eenzelfde bewustzijn
heeft van de werking van stereotypen.
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Inzicht noopt tot actie. Samen met deelnemers doorbreekt Furia de stiltecultuur die ontstaat doordat
mensen stereotypen internaliseren (Boone, K., Roets, G., & Roose, R., 2019). Het bewustzijn van de
mogelijkheden en drempels die stereotypen veroorzaken, sterkt de agency van mensen v/x/m over hun
eigen leven, triggert het besef van gedeelde problematiek en een gezamenlijke zoektocht naar
alternatieven. Het formuleren van alternatieven geeft uitdrukking aan waar burgers met de samenleving
naartoe willen. Het maakt hen civiele actoren en verbindt hen in de strijd om de regie over
levensdomeinen in handen te nemen, op de naad tussen eigen leefwereld en de samenleving als
systeem.
Vanuit de ervaring met de voorbereidingen van Vrouwendagen en de samenwerking met organisaties en
experten, verfijnt Furia de methodiek. Furia heeft personeelsleden die zowel zijn onderlegd in
feministische theoretische kaders als in de bottom-up kritische leermethodiek. Eventuele moeilijkheden
in de leerprocessen worden in eerste instantie voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

Bewegingsfunctie
Furia is door en door overtuigd van de kracht van burgers om maatschappelijke verandering te initiëren.
De organisatie wortelt in de tweede feministische golf, een contestatiebeweging die met haar acties
rechtstreeks woog op wetgeving (toegang tot anticonceptie of abortus, quota in de politiek) en die
praktijken initieerde in antwoord op maatschappijproblemen die de overheid niet opnam (bv.
hulpverlening aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld of van verkrachting).
Furia zal de stap van inzicht naar actie stelselmatig stimuleren zonder blauwdruk van de uitkomst van het
‘bevrijdingsproces’ van stereotypen. Elke ingreep in de bestaande samenleving creëert immers een
nieuwe situatie die op haar beurt verdere beweging zal voeden. Het versterken van de empathie en zo
de solidariteit zijn daarbij belangrijk.
Inzicht en vrijgekomen energie door het lossen van individuele schuld, geeft basis en flow om tot actie
over te gaan. Stereotypen genereren spelregels in de samenleving, vaak ongeschreven. Door te
expliciteren welke regels drempels vormen voor de deelnemers, kunnen we aan de slag met die
spelregels. Furia ondersteunt experimenten om deze regels te veranderen. Furia vraagt deelnemers om
zowel hun positieve als negatieve ervaringen te delen met het uittesten van nieuwe spelregels. Zo
ontwikkelen we samen met een diverse groep aan deelnemers praxis (Freire, 1994) of een cyclus van
actie en reflectie.
Goede praktijken ontsluiten biedt inspiratie voor mensen die in het dagelijkse leven zaken anders willen
aanpakken. Zij kunnen zich gestimuleerd voelen door acties van de mediawatchgroep in de openbare
ruimte en de media, of door het zien van een documentaire met nabespreking tijdens de Week van het
Stereotypen-vrije Leven. Op die manier creëert Furia een brede en laagdrempelige beweging.
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Gebundelde goede praktijken en tips en tricks op basis van uitgevoerde experimenten stimuleren
mensen die bewogen worden door het thema.
Het formuleren van de exacte (evt. ongeschreven) maatschappelijke spelregel die als rigide wordt
ervaren, is een eerste werk. Vervolgens bekijkt Furia samen met de deelnemers of er mogelijk
experimenten aan te koppelen zijn, of er in eerste instantie vragen worden gesteld aan inrichtende
machten (van een organisatie, instituut, overheid), of actie gevoerd wordt. Beweging onder mensen in
de samenleving met betrekking tot de werking van stereotypen is belangrijk, maar stereotypen zijn soms
erg ingebeiteld in het maatschappelijk systeem. Ook met deelnemers in hierboven beschreven projecten
zoeken we naar de beste manier om effecten van een spelregel bekend te maken en de spelregel om te
buigen. We stimuleren deelnemers om de regie in handen te nemen en civiel actorschap op te nemen.
Verspreiding van verhalen en opgedane kennis via mainstream- en sociale media, via acties etc. maakt
van de beweging tegen stereotypen een breed levende beweging.

Zelfbeschikking, gelijkheid en solidariteit
Furia kadert haar bewegingswerk helemaal binnen de feministische visie en missie van de organisatie die
de principes van zelfbeschikking, gelijkheid en solidariteit voorop stelt. Furia stimuleert volwassenen tot
een actieve omgang met stereotypen, vertrekkend van hun stem en steeds met respect voor hun
uiteindelijke keuzes. De uitkomst van het ‘bevrijdingsproces’ van stereotypen staat vooraf dus niet vast
(ook omdat er maatschappelijke grenzen zijn aan wat er mogelijk is). Maar een actievere en kritische
houding ten opzichte van stereotypen vergroot de autonomie en draagt bij aan het maken van bewuste
keuzes. Door met stereotiepe beelden en vooroordelen op het kruispunt van verschillende
identiteitsassen aan de slag te gaan, versterken we de empathie en zo de solidariteit. Uiteindelijk draagt
het wrikken aan stereotypen en vooroordelen bij aan een grotere maatschappelijke gelijkheid.

Ruimte voor leren en activeren
De leeromgeving die Furia zal scheppen, biedt tegelijk ruimte en tijd voor bewustwording, gedeelde
analyses, politisering van aangevoelde problemen én engagement. Actieve participatie, gelijkheid,
zelfbeschikking, solidariteit en coöperatief leren binnen een constructief proces vormen belangrijke
karakteristieken van deze ruimte. Bij de moderatie van sociale media-kanalen bijvoorbeeld, ziet Furia
erop toe dat de toon constructief blijft. In de participatieve werkwinkels, in de actiegroepen voorzien we
in een charter dat expliciteert hoe ieders stem even zwaar weegt.
De aanwezigheid van kwalitatief beeld-, geluids- en geschreven materiaal stimuleert de discussies. Alle
deelnemers en begeleiders zoeken en delen kennis: zowel wetenschappelijke kennis, ervaringskennis als
kennis van de context. We integreren ze tot een betekenisvol geheel. We selecteren documentaires,
verhalen, films, experten voor de podcast en bouwen aan kennis- en ervaringen op die we ontsluiten op
de website en sociale media. Het materiaal groeit doorheen het proces.
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De ervaringen van deelnemers staan centraal en vormen het vertrekpunt van alle acties en activiteiten.
Op die manier krijgt kennis een gezicht, wordt ze gecontextualiseerd, wat de betrokkenheid van de
deelnemers verhoogt. Furia stimuleert transformatief leren, ofwel het kritisch benaderen en herkaderen
van eerdere interpretaties van feiten of ervaringen. Dat proces kan leiden tot nieuwe inzichten.
Beweging situeert zich zowel op micro-niveau als op het niveau van het publieke debat. Het
sensibiliseren en vormen van volwassenen gaat vooraf aan het maatschappelijk bewegingswerk van
Furia. Afhankelijk van de doelen die de groep vooropstelt, probeert Furia nieuwe praktijken uit in een
veilige omgeving, gaan we in gesprek met stakeholders en beleidsmedewerkers. De groepen hebben
een grote autonomie en bepalen zelf hun traject.

Inclusief werken
In voorbereiding van en doorheen al haar activiteiten overloopt Furia samen met de deelneem.st.ers
mogelijke drempels om deel te nemen aan deze sessies en initieert ze praktijken om die drempels
effectief te counteren. Zo organiseren we tijdens dagactiviteiten in het weekend bijvoorbeeld
kinderopvang of vergoeden we de kosten hiervoor bij avondactiviteiten. Furia werkt ook stelselmatig aan
veilige ruimtes en zorgt ervoor dat de toegankelijkheid van digitale en fysieke ruimtes is verzekerd. Furia
doet hier aan walk-the-talk en is zelf een inspirerende voorbeeldpraktijk.

4.2. Doelstellingenkader
4.2.1. Inleiding
Onderstaand doelstellingenkader vertaalt de wens van Furia om haar de facto-ervaring met het activeren
van volwassenen in hun vrije tijd uit te bouwen tot een volwaardige werking als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie. De positieve ervaringen het jaarlijkse Vrouwendagplatform deden nadenken
over andere manieren om groepen mensen rond een gemeenschappelijk doel te verenigen, een
participatieve werking op te zetten, burgers te begeleiden en omkaderen. Furia heeft niet de
mogelijkheid om dat te verwezenlijken met de huidige gelijkekansenmiddelen. Vandaar de keuze om
rond die werking een apart beleidsplan op te stellen om erkend te worden als sociaal-culturele
volwassenenwerking.
Door te focussen op stereotypen en een intersectioneel perspectief te hanteren kiest Furia voor een
thema dat maatschappelijk relevant en actueel is, en waarrond het zelf al een sterke werking ontplooide.
Zowat alle mensen komen in hun leven wel eens bewust in aanraking met stereotypen, van opmerkingen
in hun omgeving tot stereotiepe beelden in de media. Stereotypen zijn dus een dankbaar startpunt om
met individuen na te denken over ongelijkheid. Vanuit de visie dat het persoonlijke politiek is, vertrekt
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Furia daarbij vanuit de levens en interacties van mensen. Door de vele jaren ervaring met het begeleiden
van lokale groepen werkt Furia zeer goed bottom-up en laagdrempelig, vanuit de ervaren realiteit van
individuen. Dit blijkt ook uit de SWOART. Deze aanpak zal ook toegepast worden om te werken rond
stereotypen.
Omdat stereotypen iedereen raken en er met de populariteit van het feminisme meer openheid is om
hierbij stil te staan, zal een diverse groep van volwassenen bereikt kunnen worden. Furia zal inzetten op
individuele bewustmaking en experimenten en wil daarnaast haar ervaring met maatschappelijke
discussies gebruiken om ook de impact van stereotypen en vooroordelen op maatschappelijk niveau te
kaderen en hier kritisch op te reageren. De vele mogelijkheden van (nieuwe)
communicatietechnologieën en platformen geven Furia de mogelijkheid tot een breed bereik.
Als sociaal-culturele volwassenenorganisatie zal Furia vanaf 2021 op twee assen werken: het educatief
leerwerk enerzijds en het opiniërende bewegingswerk anderzijds. Furia zal onder meer via een
analytische boekhouding waken over een transparante verantwoording van de middelen die het vanuit
Gelijke Kansen Vlaanderen en als sociaal-culturele volwassenenorganisatie ontvangt (zie zakelijk plan).

4.2.2. Strategische en operationele doelstellingen
Furia definieerde drie strategische doelstellingen:
●

SD 1. Voorbij alle hokjes naar meer mens. De kennis van en het inzicht in stereotypen (onder
meer op vlak van gender, etniciteit, seksuele oriëntatie en handicap) in Vlaanderen is verhoogd.

●

SD 2. Er is beter inzicht in de maatschappelijke impact van stereotypen en volwassenen voelen
zich sterker om het gesprek over stereotypen op maatschappelijk niveau te voeren.

●

SD 3. Het ondersteuningsaanbod voor de creatie van inclusieve, stereotypenvrije ruimtes is
uitgemond in experimentele praktijken en inclusieve ruimtes die ook andere actoren inspireren.

Deze strategische doelstellingen zijn geconcretiseerd in operationele doelstellingen waaraan mogelijke
acties zijn gekoppeld. Deze acties zijn hieronder kort beschreven, een meer uitgebreide beschrijving met
planning, beschrijving van het doelpubliek, zakelijke aspecten (zie ook zakelijk plan) en indicatoren om
de realisatie te meten zit in bijlage 2 (Strategische en operationele doelstellingen).
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Strategische doelstelling 1
Voorbij alle hokjes naar meer mens. De kennis van en het inzicht in stereotypen (onder meer
op vlak van gender, etniciteit, seksuele oriëntatie en handicap) in Vlaanderen is verhoogd.
Participanten en toehoorders gaan kritisch om met stereotypen en verbeelden een wereld
voorbij die beperkende beelden.
De weg naar een wereld die vrij is van stereotypen leidt allereerst langs het inzicht in wat stereotypen
zijn en hoe ze mensen inperken. Uit die inzichten volgen alternatieve ideeën, beelden en rollen. Aan het
einde van het parcours heeft het verkennen van stereotypen en het verbeelden van inclusieve
alternatieven ook de onderlinge solidariteit versterkt en aangezet tot nieuwe bondgenootschappen.

Operationele doelstelling 1.1. 100 deelnemers aan participatieve werkwinkels versterkten hun
inzicht in de werking en impact van stereotypen op interpersoonlijk niveau en voelen zich
gestimuleerd om er kritisch over na te denken.
Persoonlijke ervaringen vormen het vertrekpunt van een leertraject waarin mensen worden uitgenodigd
om hun verhalen naast elkaar te leggen en handvatten krijgen aangereikt om die ervaringen te
contextualiseren. Zo vergroten ze hun inzicht in de werking van stereotiepe beelden. Naast inzicht in het
bestaan en de impact van stereotypen, is er aandacht voor het versterken van de empathie: je vanuit je
eigen ervaringen inleven in die van naasten en mensen die verderaf staan.

Mogelijke acties
Furia mikt op 16 participatieve werkwinkels over de werking en de impact van stereotypen. De
werkwinkels zijn opgezet als reeksen van vier, die in de jaren 2 tot 5 van de beleidsperiode lopen in de
periode januari-juni. De uitwerking ervan gebeurt in het eerste jaar, met test en bijsturing in de periode
oktober-november.
Het leertraject krijgt de vorm van een reeks van 16 participatieve werkwinkels. Aangezien veel
volwassenen krap zitten in tijd zal Furia ook een webinar-versie ontwikkelen.
Doorheen een reeks van 4 sessies werken de deelnemers vanuit hun ervaringen (eigen leven, ervaringen
met hun kinderen, observaties in hun onmiddellijke omgeving) aan het identificeren van stereotypen,
het contextualiseren en historiseren ervan en het verkennen van de impact die ze hebben. Daarbij is er
permanent aandacht voor intersectionele connecties (bijvoorbeeld vrouwen worden gezien als meer
emotioneel dan mannen, en mensen van kleur als emotioneler dan witte mensen). Zowel de begeleiders
als de deelnemers (v/x/m) worden uitgenodigd om hun ervaringen en inzichten te delen in een sfeer van
vertrouwen en op voet van gelijkheid. Kwalitatief educatief materiaal ondersteunt het leertraject door
de discussies te stimuleren en inhoudelijk te voeden. De deelnemers en lesgevers verkennen ook
manieren om in eenvoudige situaties te reageren op stereotypen om zo ook anderen bewust te maken
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van de effecten ervan (multiplicatoreffect). De deelnemers hebben de optie om na afloop van de reeks
verder te werken in een meer actiegerichte groep (zie OD 1.2.).
Het doelpubliek zijn ouders van tienerkinderen. Deze keuze motiveert zich als volgt:
● de doelgroep is relatief makkelijk te identificeren en te bereiken.
● ouders van tienerkinderen (ca. 10-19 jaar) vormen potentieel een bijzonder diverse doelgroep,
zowel op vlak van gender, gezinssamenstelling (alleenstaand, deel van een koppel, inwonend bij
familie, onderdeel van nieuw-samengesteld gezin etc.), etnisch-culturele achtergrond, sociaaleconomische positie, opleidingsniveau etc.
● Mensen uit deze brede doelgroep worden geconfronteerd met uiteenlopende stereotypen,
vooroordelen en eventuele vormen van uitsluiting, als het niet rechtstreeks is, dan heel
waarschijnlijk via hun kinderen. De bekommernis om die laatsten kan de gevoeligheid,
betrokkenheid en actiebereidheid rond het gekozen thema vergroten. Sommige ouders worden
geconfronteerd met vooroordelen op basis van genderidentiteit (hun zoon kleedt zich bv. eerder
vrouwelijk), terwijl anderen worden geconfronteerd met vooroordelen en uitsluiting op basis
van sociaal-economische klasse (zij hebben bv. geen geld om hun kind mee te laten gaan op de
jaarlijkse buitenlandse uitstap). Nog een ander worstelt met het hoofddoekenverbod op de GO!school van haar dochter.
● Ouders van tieners hebben terug wat ruimte om zich te engageren in hun vrije tijd; hun kinderen
kunnen dikwijls al even alleen blijven.
● Furia heeft de indruk dat heel wat ouders op hun eentje worstelen met de vraag hoe zij op een
goede manier kunnen omgaan met de stereotypen, vooroordelen en vormen van uitsluiting die
hun kinderen of zij zelf ervaren, en hoe ze stereotypen zelf kunnen weren in hun opvoeding (een
ouder kan zich bijvoorbeeld afvragen hoe zij/hij niet kan vervallen in een stereotiepe
taakverdeling voor de kinderen thuis, of zich afvragen waarom een kindje van kleur systematisch
als stout wordt beschreven). Veelal is er op hun (complexe) vraag geen pasklaar antwoord en zijn
zij op zoek naar een klankbord, deskundige informatie en andere ouders uit hun omgeving om
mee van gedachten te wisselen en eventueel samen actie mee te ondernemen.
Vermoedelijk zal de eerste reeks plaatsvinden in Gent of Leuven omdat dat de steden zijn waar Furia in
2020 en 2021 haar jaarlijkse Vrouwendag organiseert: het participatieve traject in voorbereiding is een
goed kanaal om deze activiteiten bekend te maken. Doorheen de beleidsperiode komen vervolgens
andere steden of gemeenten aan bod. De jaarlijkse Vrouwendag op 11 november biedt bovendien een
podium om de werkwinkels in gecondenseerde vorm aan te bieden en/of om de deelnemers (v/x/m) hun
ervaringen ermee te laten voorstellen aan een breder publiek.
Furia zal beroep tot op externe begeleiding bij het ontwikkelen van deze werkwinkels. Stereotypen
hebben immers het voordeel van herkenbaarheid, maar roepen ook sterke gevoelens op
(kwetsbaarheid, weerstand …). Het advies van ervaren facilitatoren zal de Furiavormingsmedewerk.st.ers helpen om op deze gevoeligheden te anticiperen en om te leren hoe het
verbinding creëert doorheen verschillende, soms tegenstrijdige ervaringen van uitsluiting. Aangezien
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veel volwassenen krap zitten in tijd zal Furia ook een webinar-versie ontwikkelen van deze
werkwinkelreeks. Furia heeft de nodige ervaring met werkwinkels om de organisatiekosten en praktische
uitwerking goed in te schatten (zie bijlage 2 voor meer informatie over de evaluatie, zakelijke aspecten
en indicatoren van deze doelstelling).

Operationele doelstelling 1.2. De 25 deelnemers van de actiegerichte groepen voelen zich door
de aangereikte leerprocessen in de fysieke en digitale ruimte sterker om in hun eigen context
autonoom stereotypen te detecteren en te doorbreken.
Van het opbouwen van kennis en inzicht in OD 1.1. komt hier het accent te liggen op het opbouwen van
vaardigheden en strategieën, met veel aandacht voor de autonomie van de deelnemers. Furia zet hier in
op een multiplicatoreffect.
Jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar zijn de eerste doelgroep. Een tweede doelgroep zijn de ouders van
tieners die centraal stonden in OD 1.1. en van wie er mogelijk een aantal zin hebben om de stap te
zetten naar een meer actiegerichte aanpak.

Mogelijke acties
Furia faciliteert vanaf jaar 3 van dit beleidsplan minimaal 3 actiegerichte groepen waarin het
persoonlijke politiek wordt. Bij de start definieert elke groep een werf waarrond ze wil werken. Furia
reikt inhoudelijke expertise en tools aan om daarrond aan de slag te gaan en staat in voor de begeleiding
van de groep(en) tijdens de eerste twee jaar van hun bestaan, met specifieke aandacht voor een
intersectionele werking. Furia stelt elke groep een beperkt budget ter beschikking om acties of andere
activiteiten inhoudelijk of vormelijk voor te bereiden en om de capaciteit om zelfstandig verder te
werken te vergroten.
Via een website en/of apps en/of sociale media wisselt Furia referenties en voorbeelden uit en biedt
het groepen een platform om hun werking en acties aan de buitenwereld te tonen en zo anderen te
sensibiliseren, te informeren en te bewegen tot actie.
In samenwerking met een organisatie zoals LABO vzw biedt Furia elke startende groep een training aan
met enkele basistechnieken rond consensueel en inclusief vergaderen en actiegericht werken. Furia
begeleidt startende groepen ook bij het opstellen van een charter met een basiskader voor een
(stereotypenvrije) interne werking waarin gelijkheid en empathie centraal staan en waarin geen plaats is
voor racisme, seksisme en andere vormen van discriminatie en uitsluiting.
Jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar zijn de eerste doelgroep voor deze actiegerichte werven. Furia heeft
gemerkt dat thema’s als feminisme en antiracisme leven bij deze doelgroep en stelde zelf de voorbije
jaren een sterke stijging van het aantal jonge leden (tot 30 jaar) vast. Tegelijkertijd zijn er, op enkele
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lokale DIY- en grassroots-initiatieven na, in Vlaanderen niet veel plaatsen waar deze groep actiegericht
aan de slag kan rond het doorbreken van stereotypen. Jongvolwassenen zijn daarom bijna enkel online
actief rond deze thema’s, terwijl ze aangeven nood te hebben aan live uitwisseling, echte
bondgenootschappen en verbinding met gelijkgezinde generatiegenoten. Furia wil deze
jongvolwassenen met deze werven een plek bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten, waar ze vorming
krijgen en waar ze actief, volgens de principes die ze nastreven, aan de slag kunnen.
Een tweede doelgroep zijn de ouders van tieners die centraal stonden in OD 1.1. en van wie er mogelijk
een aantal zin hebben om de stap te zetten naar een meer actiegerichte aanpak. Daarbij kunnen ze
bijvoorbeeld een dialoog opstarten met de school, jeugdbeweging, sport of andere vrijetijdsvereniging
waarin hun kinderen actief zijn. Gender is een evident voorbeeld: op social media verschijnen regelmatig
getuigenissen van ouders die het moeilijk hebben met genderstereotypen tijdens schoolfeesten, bij de
komst van de schoolfotograaf (die de jongens een stoere en de meisjes een elegante pose oplegt) of in
de aangeboden leesboekjes. Maar ook rond andere stereotyperingen is actie mogelijk (stimuleren van de
roetpiet, ondersteunen van antiracisme in de sportclub). Deze ouders zouden elkaar kunnen opzoeken
met een actiegerichte groep en met een minimum aan begeleiding zoeken naar manieren om rond deze
kwesties een constructieve dialoog op te starten.
Van deze groepen gaat potentieel een sterk multiplicatoreffect uit (zie bijlage 2 voor meer details over
de zakelijke aspecten en indicatoren).
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OD 1.3. Een eenvoudige en aantrekkelijke publiekscampagne heeft een breed publiek
aangesproken met de positieve effecten van stereotypenvrij leven en getoond dat het niet
noodzakelijk moeilijk is om daarin stappen te zetten. Een rijk palet aan positieve beelden en
rollen heeft deze boodschap ondersteund.
Met een jaarlijkse “week van van het stereotypenvrije leven” heeft Furia een positief idee van
stereotypenvrij leven verspreid bij een breed publiek en slaagde ze er geleidelijk aan in om ook mensen
die niet tot de onmiddellijke kring overtuigden behoren, warm te maken voor dit idee, of op zijn minst
om hun nieuwsgierigheid te wekken. De impact is merkbaar in een groeiende naambekendheid van de
week. Furia zet hier sterk in op sociale media en de digitale wereld in het algemeen.
Deze week krijgt bij elke editie een specifieke focus mee, maar iedereen die wil kan eigen acties of
positieve verhalen, ervaringen en beelden toevoegen. Furia organiseert in deze week zelf publiekscafés
rond stereotypen.
Furia beoogt hier een breed publiek. Als er op minimaal één Nederlandstalig mediakanaal met landelijke
spreiding verslag wordt gebracht is de campagneweek geslaagd.

Mogelijke acties
Furia lanceert in jaar 2 of 3 van de beleidsperiode de “Week van het Stereotypen-vrije Leven”
(werktitel). Deze week krijgt bij elke editie een specifieke focus mee, maar iedereen die wil kan eigen
acties of positieve verhalen, ervaringen en beelden toevoegen, bijvoorbeeld op Instagram of via andere
sociale media of apps, onder een specifieke hashtag.
Via sociale media verspreidt Furia tijdens deze week een verfrissende beeldcampagne . Bovendien
worden er jaarlijks in dat kader enkele publiekscafés rond stereotypen opgezet, waarbij Furia telkens
andere provincies aandoet. Deze cafés zijn meteen ook de gelegenheid om de andere facetten van het
bewegingswerk bekend te maken en te polsen naar lokale interesse voor het opstarten van een reeks
werkwinkels of van een actiegerichte groep.
Furia lanceert het idee van een week en zal elk jaar activiteiten opzetten in dat kader, maar claimt deze
week niet. Ook andere (sociaal-culturele) organisaties kunnen met alle materiaal aan de slag en
activiteiten voor hun eigen leden organiseren onder de noemer stereotypenvrije week. De enige
voorwaarde is dat ze een charter ondertekenen met de doelstellingen van de week. Bij het zoeken naar
een geschikte datum voor de campagneweek zal Furia rekening houden met data waarop andere
activiteiten plaatsvinden (internationale en nationale vrouwendag, equal pay day, dag tegen armoede,
dag tegen geweld ...) die mogelijke stakeholders in de stereotypenvrije week mobiliseren.
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Voor deze OD mikt Furia niet op een specifieke doelgroep. In principe kan iedereen die dat wil zich op
zijn/haar manier aansluiten bij de stereotypenvrije week (zie bijlage 2 voor meer informatie over de
zakelijke aspecten en de indicatoren).

Strategische doelstelling 2
Er is beter inzicht in de maatschappelijke impact van stereotypen en volwassenen voelen zich
sterker om het gesprek over stereotypen op maatschappelijk niveau te voeren.
Furia heeft volwassenen niet alleen op een persoonlijk niveau geactiveerd rond stereotypen maar heeft
ook het gesprek over de maatschappelijke impact ervan gestimuleerd.

Operationele doelstelling 2.1. Jaarlijks wordt er een kritisch en inzichtelijk kader over de
maatschappelijke impact van stereotypen en vooroordelen aangereikt aan de brede
doelgroep van volwassenen.
Stereotypen en vooroordelen sturen mee onze keuzes, bepalen voor een stuk onze kansen en
beïnvloeden onze perceptie van anderen en de manier waarop andere mensen ons zien en behandelen.
Stereotypen en vooroordelen kunnen zelfs resulteren in vormen van uitsluiting en effectieve
discriminatie. Furia maakt gebruik van verschillende vormen van storytelling om met een breed publiek
de analyse te maken van deze impact en een open gesprek erover te stimuleren. Het kiest voor
storytelling omdat het merkt dat in gesprekken over die maatschappelijke impact (die raakt aan
processen van seksisme, racisme, homofobie …) veel weerstand opduikt en het maatschappelijke debat
erover sterk is gepolariseerd. Storytelling heeft potentieel om voorbij die polarisatie op zoek te gaan
naar verbinding. Een sterke verhalende lijn versterkt empathie en schept terzelfdertijd een zekere
‘afstand’ of buffer, waardoor het bijgaande gesprek minder reflexmatig, minder vanuit het eigen gelijk,
kan worden gevoerd.

Mogelijke acties
Furia organiseert jaarlijks minstens één filmvertoning met nabespreking, een debat en/of een reeks van
podcasts. Het spreekt voor die (begeleidende) gesprekken interessante stemmen in het
maatschappelijke debat aan. Speciaal voor het realiseren van deze podcasts kijkt Furia van bij de start
doorheen alle eigen activiteiten uit naar bruikbare verhalen en getuigenissen. De podcasts worden in
kleine (thema)reeksen gepubliceerd, bijvoorbeeld in de aanloop naar de stereotypenvrije week, die ook
een geschikte periode kan zijn voor de andere mogelijke acties.
Furia bouwt met deze storytelling-activiteiten onder meer verder op een project dat niet-polariserende
conversaties over de hoofddoek wil stimuleren (2020, met steun van de Open Society Foundation.
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De doelgroep voor deze activiteiten is open (zie bijlage 2 voor meer informatie over de zakelijke
aspecten en mogelijke indicatoren).

Operationele doelstelling 2.2. De Furia-mediawatchgroep heeft mee het maatschappelijk
debat over beeldvorming, discriminatie en uitsluiting gevoed door actief, snel en adequaat te
reageren op stereotiepe beeldvorming in de media en het publieke domein.
Stereotypen duiken regelmatig op in de media en het publieke debat. Soms op een primair niveau
(stereotiepe reclames of uitspraken), soms als een discussiethema (bijvoorbeeld de discussie over zwarte
piet). Furia laat sinds lang een feministische en intersectionele stem klinken in het maatschappelijke
debat over stereotypen, bijvoorbeeld met haar schrijfgroep van vrijwilligers die visieteksten en
persreacties redigeert. Het betrekt nu een grotere groep mensen bij dit aspect van de werking.

Mogelijke acties
Furia trekt vrijwilligers aan en ondersteunt hen in het actief volgen van de media. Het bouwt zo aan een
mediawatchgroep, die het maatschappelijk debat monitort en zowel op zoek gaat naar stereotyperende
boodschappen, berichtgeving en discoursen over sociale groepen als naar teksten en beelden die de
stereotypering doorbreken.
Deze monitoring draagt bij tot eerdere acties, helpt de impact meten van een initiatief als de
stereotypenvrije week en is het vertrekpunt voor verdere acties:
●

●

●

Ze laat toe om de verschillende activiteiten beter af te stemmen op de actualiteit van het
maatschappelijke debat. Ze levert bijvoorbeeld actuele voorbeelden voor de werkwinkels uit
O.D.1, biedt argumenten aan de actiegroepen uit O.D.2 en levert materiaal voor het online
platform (doelstellingoverschrijdend). Omdat het uitdrukkelijk de bedoeling van Furia is om
verbindend en niet polariserend te werken, zal Furia goed overwegen op welke manier het de
goede en slechte praktijken inzet in deze werking en de vrijwilligers daarin begeleiden. Een
begeleide werkwinkel biedt een andere context dan een interactief digitaal platform.
De monitoring laat toe om interessante stemmen in het debat te identificeren en hen uit te
nodigen als gastspreker voor bijvoorbeeld een podcast of een ander storytelling-evenement, of
voor een blog op het online platform.
Met de leden van de mediawatchgroep wordt toegewerkt naar reacties, zowel ondersteunende
ten opzichte van ‘positieve’ stemmen als dialogerende/commentariërende ten opzichte van
‘negatieve’ stemmen. Deze laatste kunnen variëren van stickeracties bij stereotiepe
reclamebeelden in de publieke ruimte tot opiniestukken of tussenkomsten op online platforms.
Opnieuw is een verbinding een aandachtspunt: de mediawatchgroep krijgt begeleiding bij het
uitwerken van argumentatiekaders en advies over opbouwend en genuanceerd tussenkomen
(en stoppen met tussenkomen) op online media.
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●

De mediawatchgroep experimenteert met online tussenkomsten in groepen die buiten de eigen
bubbel liggen. Deze experimenten gebeuren overdacht, begeleid en afgebakend om het risico op
trolling zo laag mogelijk te houden (zie bijlage 2 voor meer info over de zakelijke aspecten en
mogelijke indicatoren).

Strategische doelstelling 3
Het ondersteuningsaanbod voor de creatie van inclusieve, stereotypenvrije ruimtes is
uitgemond in experimentele praktijken en inclusieve ruimtes die ook andere actoren
inspireren.
Furia ziet zichzelf als de bondgenoot van iedereen die stereotypenvrij wil leven, werken en opvoeden.
Furia maakt stereotypen en vooroordelen niet alleen zichtbaar en bespreekbaar, ze nodigt volwassenen
ook uit om zelf nieuwe beelden en praktijken te ontwikkelen. Concreet faciliteert Furia veilige ruimtes
waarin deelnemers (v/x/m) hun ervaringen over stereotiepe ruimtes/omgevingen en praktijken kunnen
delen. Vanuit die gedeelde ervaringen kunnen ideeën ontstaan voor inclusieve, stereotypenvrije
omgevingen. Uit de gedeelde ervaringen van een persoon met een handicap en een trans vrouw kan
bijvoorbeeld de idee voor een inclusieve toiletruimte groeien. Furia stimuleert de deelnemers om deze
inclusieve, experimentele ideeën ook effectief in pilootvorm in de wereld te zetten om te ervaren wat
die nieuwe ruimte of praktijk met hen doet, met aandacht voor zowel positieve als negatieve aspecten.
Furia zegt niet hoe die nieuwe ruimtes eruit moeten zien. Emancipatie is immers een meerstemmig
proces dat kan leiden tot verschillende uitkomsten. Wel faciliteert Furia het uitwisselen van ervaringen
met alternatieve ruimtes en praktijken, bundelt en ontsluit ze goede praktijken en ontwikkelt ze op basis
van haar expertise en ervaringen methodieken voor de verdere ontwikkeling van stereotypenvrije
ruimtes en praktijken met volwassenen.

Operationele doelstelling 3.1. Tegen 2025 zijn er 3 stereotiep-vrije experimentele ruimtes of
praktijken overgenomen door andere maatschappelijke actoren.
Furia lanceert jaarlijks een uitnodiging om in een kleine groep in een veilige setting te delen welke
ruimtes en praktijken deelnemers-laboranten (v/x/m) als stereotiep ervaren en om vervolgens een
stereotypenvrij alternatief uit te denken en die omvorming eenmalig in praktijk te brengen.

Mogelijke acties
Furia lanceert jaarlijks een uitnodiging om in een kleine groep (ongeveer 5 volwassenen) in een veilige
setting (een zogenaamde ‘safe space’) ervaringen te delen over (niet-)stereotiepe ruimtes en praktijken.
Welke ruimtes en praktijken ervaren de deelnemers-laboranten (v/x/m) als stereotiep, wat doet dat met
hen? Als dat is verkend, worden de deelnemers uitgenodigd om één van die stereotiepe ruimtes of
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praktijken op een stereotypenvrije manier vorm te geven en die omvorming eenmalig in praktijk te
brengen. Hoe zou die praktijk of ruimte er dan uitzien, en hoe ervaren ze die nieuwe praktijk?
De doelgroep is open. Furia nodigt de deelnemers aan de andere activiteiten (de werkwinkels, de
werven, de Vrouwendag, de Week van het stereotypenvrije leven ...) uit om deel te nemen aan het
ontwikkelen van dergelijke experimentele praktijken, ruimtes of beelden. Een laborantengroep kan
eenmalig een klein bedrag aan Furia vragen om die experimentele ruimtes te realiseren en te evalueren.
De volwassenen die stereotypenvrije ruimtes en praktijken ontwikkel(d)en hebben de mogelijkheid om
hun vernieuwende en inclusieve werkwijze, ruimte of praktijk te presenteren (op de Vrouwendag, tijdens
de stereotypenvrije week of een andere activiteit en/of op een digitaal platform). Daarbij worden zij
uitgenodigd om hun ervaringen met een breder publiek te delen. Hoe hebben zij de stereotypenvrije
praktijk ervaren, wat viel hen op, wat deed het met de andere deelnemers? Furia ontsluit de
belangrijkste methodieken en de ‘best practices’. Op die manier worden kleinschalige experimenten,
evenals hun effecten, bekend bij een breder publiek en kan het ook andere mensen en actoren
inspireren en stimuleren bij de opzet van innovatieve, stereotypenvrije praktijken (multiplicatoreffect)
(zie bijlage 2 voor meer info over de zakelijke aspecten en mogelijke indicatoren).

Operationele doelstelling 3.2. 30 laboranten inspireerden zich bij het opzetten van hun
experimentele, inclusieve, stereotypenvrije ruimtes en praktijken op methodieken en
materialen die Furia samenbracht.

Furia gaat actief op zoek naar inspirerende methodieken, materialen, praktijken en organisaties uit
binnen- en buitenland, zodat ze laborantengroepen die aankloppen met een idee voor een experiment,
gericht kan begeleiden. Deze methodieken en materialen worden constant geüpdatet aan de hand van
evaluaties van eerder opgezette experimenten (met aandacht voor zowel positieve als negatieve
effecten). Furia stelt de kennis uit de experimenten op haar beurt ter beschikking van het brede veld.

Mogelijke acties
●
●

Samenbrengen en ontsluiten van methodieken en goede praktijken via het digitaal platform
Verkenning van praktijken binnen bijvoorbeeld de queerbeweging (zie bijlage 2 voor meer info
over de zakelijke aspecten en mogelijke indicatoren).
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4.3. Zakelijk plan
4.3.1. Vertrekpunt: zelfevaluatie huidige werking
Het onderstaande zakelijk plan van Furia vloeit niet alleen voort uit het doelstellingenkader maar ook uit
een grondige analyse van de huidige werking van de organisatie op basis van het EFQM-model.
De huidige stafmedewerk.st.ers en bestuursleden van Furia vulden de EFQM-quickscan in om een zicht
te krijgen op de structuur van Furia, de verschillende resultaatsgebieden en de huidige werking van de
organisatie. Furia hanteert het gemiddelde van de ingevulde velden (zie de tabel in bijlage 3 Zakelijke
zelfevaluatie en kwaliteitszorg) als een foto van de huidige stand van zaken. Furia beschouwt dit
document als een nulmeting; momenteel werkt de organisatie op deze wijze en zijn dit de sterktes en
werkpunten van Furia.
Op basis van de EFQM-quickscan doet Furia een aantal vaststellingen met betrekking tot de effectiviteit
en professionaliteit van de huidige werking (zie ook bijlage 3 Zakelijke zelfevaluatie en kwaliteitszorg).

4.3.2. Kwaliteitszorg
De personeels- en bestuursleden van Furia kozen op basis van de ingevulde EFQM-quickscan unaniem
voor de onderstaande prioritaire resultaatsgebieden om de komende jaren resultaten te boeken in het
kader van kwaliteitszorg en zakelijk beheer:
Mensen
Het personeelsbeleid van Furia is vrij pover en is nu vrijwel volledig ondergebracht bij het bestuur. Dat is
niet de wens van Furia, te meer omdat de personeelsleden de belangrijkste ‘grondstof’ zijn van de
organisatie. De impact van Furia staat of valt voor een groot stuk met het personeel. Mede daarom is het
zo belangrijk dat de stafmedewerk.st.ers optimaal omkaderd en opgevolgd worden.
Furia zal daarom jaarlijks een vormings-, trainings- en opleidingsplan opmaken (en uitvoeren) voor alle
personeelsleden. Daarnaast zal Furia jaarlijks plannings- en functioneringsgesprekken met hen voeren.
Die gesprekken zullen op een vast moment worden opgevolgd. Dat gebeurt niet langer door een
bestuurslid, maar door de zakelijk coördinator die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid.
Furia neemt 2 jaar de tijd om het personeelsbeleid te professionaliseren en de bovenstaande acties te
plannen en uit te voeren. Vanaf het derde jaar zal Furia het vernieuwde personeelsbeleid evalueren en
bijsturen volgens de PDCA-cyclus. Bij de evaluatie zullen zowel de personeelsleden als de bestuursleden
worden betrokken. Het PDCA-model is een 4-stappenplan gericht op planning, actie, evaluatie en
bijsturing. Het stelt organisaties in staat om processen en activiteiten voortdurend te verbeteren.
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Resultaten bij klanten
Furia zal haar activiteiten afzonderlijk en in zijn geheel op een gestructureerde wijze en op vaste
momenten evalueren. Het doel daarvan is duidelijk: het verbeteren van de tevredenheid van de
deelneem.st.ers/vrijwillig.st.ers én het verhogen van de effecten in de samenleving. Furia kiest daarvoor
steeds voor een manier die is afgestemd op de respondenten en hun relatie met de organisatie. Furia
heeft reeds een evaluatie- en bijsturingscultuur maar deze is nog onvoldoende ingebed in vaste
processen die zich regelmatig herhalen. Furia zal gedurende het eerste jaar haar vernieuwde
evaluatiebeleid uitwerken en uitvoeren. Vanaf het tweede jaar zal Furia het beleid, de instrumenten en
de processen evalueren en bijsturen volgens de PDCA-cyclus.
Processen
Bij Furia is veel kennis, ervaring en know-how aanwezig. Deze kennis zit echter nog te veel bij individuele
stafmedewerk.st.ers en bestuur.st.ers en is te weinig gegoten in processen en draaiboeken. Daarnaast
wordt de bestaande kennis te weinig gestructureerd geborgen waardoor niet alle benodigde informatie
gemakkelijk te vinden is. Furia werkt een aantal kernprocessen uit die vervolgens volgens een vast ritme
worden geïmplementeerd. Furia maakt werk van een helder en vernieuwd digitaal en analoog opslag- en
informatiebeleid. Furia actualiseert en detailleert haar strategisch horizondocument waardoor vragen
over mogelijke acties of samenwerkingsverbanden die strikt buiten de huidige werking vallen,
gemakkelijker kunnen worden beantwoord. Gedurende de eerste 2 jaar werkt Furia haar kernprocessen
en informatiebeleid uit, en implementeert ze die. Vanaf het derde jaar zal Furia beide processen
evalueren en bijsturen volgens de PDCA-cyclus.
(Samenwerkingsverbanden en) middelen
Het huidige financiële beleid van Furia is grotendeels ondergebracht bij de penningmeester in de Raad
van Bestuur. Vanaf 2020 zal Furia beroep kunnen doen op een vrijwilligster die beroepshalve ervaring
heeft met zakelijke beheer in de social-profit. In samenwerking met haar zal Furia het financieel beheer
verder professionaliseren. Furia zal ook gebruik maken van het vormingsaanbod van Sociare op dit
terrein: één bestuurslid en (indien nodig) de coördinator volgen een basiscursus financieel beheer.
Furia zal in het eerste jaar de financiële processen uitwerken en één of enkele draaiboeken opmaken.
Tevens zal Furia de financiële documenten helder ontsluiten. Ten laatste aan het einde van het eerste
jaar zal het financiële beleid worden geëvalueerd door de penningmeester/adviseur financiën. Vanaf het
tweede jaar zullen de processen, de draaiboeken en de verbeterde werkwijze eerst jaarlijks (gedurende
de eerste 2 jaar) en nadien om de 2 jaar (vanaf jaar 3) worden geëvalueerd door het personeel, de
bestuurders en de adviseur op vlak van financiën.
Furia is een inclusieve en innovatieve organisatie die haar missie en visie belichaamt, die inspireert en
die tracht haar principes in de praktijk te brengen. Furia bouwt een netwerk uit met kwalitatieve,
vernieuwende partnerorganisaties met wie ze aan kennisdeling doet en waarmee ze good (en bad)
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practices uitwisselt; niet alleen inhoudelijk maar ook vormelijk en procesmatig. De stijl van Furia is
inclusief, persoonlijk, laagdrempelig en toegankelijk. Furia streeft ernaar om zoveel mogelijk
volwassenen met de wens zich te informeren of engageren over stereotypen, te bereiken.
Furia verrijkt haar werking op structurele wijze met de kennis die wordt opgebouwd doorheen de
verschillende activiteiten. Zo voedt Furia haar standpunten op basis van de ervaringen uit de
verschillende labs, werkwinkels en actiewerven. Mensen die zich als vrijwilliger engageren via een van de
sociaal-culturele activiteiten en zich kunnen vinden in de visie en standpunten van Furia, kunnen actief
lid worden van Furia en kandideren voor de schrijfgroep die zich in het maatschappelijk debat mengt
door de publicatie van artikelen, opinies en persberichten. Ook grijpt Furia de inhoudelijke evaluaties van
onder meer de labo’s en werven aan om nieuwe beleidseisen te formuleren of bestaande beleidseisen
verder uit te werken. Op die manier wordt (ervarings)kennis en expertise die Furia opbouwt, gedeeld
met andere stakeholders. Bovendien kan het delen van die informatie leiden tot de structurele
verankering van vernieuwende inclusieve praktijken en concepten.
Om de kennis binnen de organisatie te delen en duurzaam te verankeren:
●
●
●

●

werkt Furia met een vast kennisdelingssjabloon voor de inhoudelijke registratie en evaluatie van
alle activiteiten (eigen activiteiten en ondersteunde).
is de terugkoppeling over relevante ervaringen en vernieuwende praktijken een vast punt op het
wekelijkse teamoverleg dat de volledige Furia-staf samenbrengt.
wordt de centrale mappenstructuur op het netwerk herwerkt (inclusief opruimactie), met
aandacht voor het delen en ontsluiten van alle documentatie die voor en doorheen de
activiteiten wordt verzameld. Eén van de stafmedewerkers krijgt de opdracht de coherentie van
de mappenstructuur te bewaken en erover te waken dat de richtlijnen voor een heldere
naamgeving van documenten worden gevolgd.
wordt jaarlijks een overzicht gemaakt van best practices.

Furia vindt het bijzonder belangrijk om een solide, kwalitatief netwerk uit te bouwen met collegaorganisaties. Furia bouwt een netwerk uit om kennis en inspiratie op te doen en om (ervarings)kennis en
expertise te delen. Furia kiest voor een samenwerkingsverband als het partnerschap een duidelijke
meerwaarde betekent voor beide organisaties. Het ziet zo’n samenwerkingsverbanden mogelijk met
RoSa (bijvoorbeeld in het kader van de Genderklik), met ella vzw en çavaria, met Persephone…. Furia
wisselt ook jaarlijks (goede en minder goede) praktijken uit met doetank PEER uit Nederland
(afwisselend in België en in Nederland).

4.3.3. Organisatiestructuur en cultuur
Furia stuurt haar organisatiestructuur bij als sociaal-culturele volwassenwerking om de verschillende
facetten van de werking goed op elkaar af te stemmen en om zowel de medewerkers als de
bestuursleden ruimte te geven voor overleg op maat van hun taken. De belangrijkste ingrepen zijn het
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aanstellen van een coördinator, het scheiden van overleg over de dagelijkse werking (dagelijks bestuur)
en van het strategische denkwerk (raad van bestuur) en het aanstellen van een adviesraad als klankbord
speciaal voor het bewegingswerk. De naamgeving (dagelijks bestuur, adviesraad) is voorlopig.
De Ledenvergadering blijft het hart van de organisatie. Ze is de behoeder van de missie en visie en het
vertrekpunt van alle activiteiten die raken aan visieontwikkeling en opiniëring.De vrijwilligsters die hierin
actief zijn, zetten de inhoudelijke lijnen uit en vormen ook de Statutaire Algemene Vergadering. Deze
stelt de Raad van Bestuur aan, ziet toe op de werking van de Raad van Bestuur, keurt de
(meer)jarenplanning en begroting goed en oefent de functies uit die de wet haar toevertrouwt. Bij Furia
stelt de Ledenvergadering ook de voorzitter(s) aan: dit is een bijkomende garantie op een
voorzitterschap dat de missie en waarden van de organisatie belichaamt.
De Ledenvergadering staat steeds open voor nieuwe leden, dus ook voor mensen die via het
bewegingswerk rond stereotypen kennismaken met de organisatie en zich erin willen engageren. De
kandidaatstelling bestaat uit een korte persoonlijke introductie en een toelichting van de motivatie. Als
de andere leden positief stemmen over de kandidatuur van een nieuw lid, wordt zij/hij/hen vanaf dat
moment beschouwt als actief lid van de organisatie. Op de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering
staat de aftoetsing van de werking aan de missie en visie en de daarin vermelde organisatiewaarden
expliciet op de agenda. De Ledenvergadering is sinds jaar en dag het morele kompas van de werking en
kan tussenkomen wanneer bepaalde activiteiten niet in lijn zijn met de missie en visie. Enkel actieve
leden die jaarlijks minimaal één Ledenvergadering bijwonen ontvangen de verslagen van de
Ledenvergaderingen en de Statutaire Algemene Vergadering.
Inhoudelijk zal de ledenvergadering zich in een brede waaier van thema’s blijven verdiepen. Haar
werking wordt niet toegespitst op stereotypen maar de activiteiten rond stereotypen komen er
regelmatig aan bod en worden afgetoetst aan de inhoudelijke expertise die daar aanwezig is. Dit gebeurt
met name wanneer Furia standpunten en visies over stereotypen in het maatschappelijke debat brengt
(SD 3).
De Raad van Bestuur focust op de strategische lijnen van de werking, volgt de uitvoering van de
meerjarenplanning op en doet de begrotingscontroles. De Raad van Bestuur ziet ook bij elke
beleidsperiode toe op de grote lijnen van het nieuwe meerjarenplan - na input van de Ledenvergadering
- en van de bijhorende begroting. Hij zal tweemaandelijks samenkomen (in plaats van het maandelijkse
ritme dat momenteel wordt gevolgd). De coördinator woont de vergaderingen van de Raad van Bestuur
bij op uitnodiging. De Raad van Bestuur houdt ook de ogen open voor maatschappelijke evoluties die
een vertaling moeten krijgen in de werking. Eens per jaar houden de Raad van Bestuur en medewerkers
een gezamenlijke inspiratie-oefening. Van alle vergaderingen van de Raad van Bestuur worden verslagen
gemaakt. Deze worden na afloop overgemaakt aan alle bestuursleden en personeelsleden van Furia (met
uitzondering van vertrouwelijke HR-informatie). De verslagen worden tevens ter beschikking gesteld aan
de Ledenvergadering zodat zij kunnen volgen wat er leeft binnen de organisatie. Ook stellen de verslagen
hen in staat om het bestuur grondig en op basis van meerdere elementen (buiten het jaarverslag en de
begroting) te evalueren.
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Tijdens de eerste twee jaar van de werking als sociaal-culturele volwassenenorganisatie staan twee
bestuursleden in voor de opvolging van de dagelijkse werking, zodat de Raad van Bestuur ontlast wordt
van deze agendapunten en de betaalde teamleden een aanspreekpunt hebben. Dit Dagelijks Bestuur
vergadert maandelijks met de stafmedewerkers. Deze vergaderingen zijn echte werkvergaderingen
waarin de planning wordt opgevolgd, knopen worden doorgehakt, twijfels besproken en een
permanente evaluatie van de activiteiten gebeurt. Er wordt systematisch gekeken welke punten (ook)
naar de RvB of de LV moeten gaan. De afstemming van de opiniërende Furia-werking en het
bewegingswerk staan hier uitdrukkelijk op de agenda. Mede omwille van de integratie van een oudere
en een nieuwere werking is het de bedoeling dat alle stafmedewerkers deze vergaderingen bijwonen.
Geleidelijk aan neemt de coördinator deze rol over. Van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met
de teamleden van Furia worden verslagen gemaakt. Deze verslagen worden maandelijks overgemaakt
aan de Raad van Bestuur en worden ter kennisgeving ter beschikking gesteld aan de Ledenvergadering.
Furia vindt het belangrijk dat de meerderheid van haar bestuursleden actief begaan is met de bestrijding
van stereotypen en sociale ongelijkheid, feminisme en antidiscriminatie. Ook zorgt Furia ervoor dat er op
dat vlak steeds voldoende (theoretische) expertise aanwezig is zodat de bestuursleden de strategische
lijnen van de werking en de uitvoering van de meerjarenplanning niet alleen procesmatig maar ook
inhoudelijk kunnen opvolgen. Om dat te garanderen streeft Furia naar een Raad van Bestuur met 6 à 7
leden, van wie er minstens 4 ook een engagement opnemen in de Ledenvergadering. Deze zelfde regel
geldt voor minimaal 1 lid van het Dagelijks Bestuur. Enkele specifieke bestuursprofielen (kennis op vlak
van financiën, personeelsbeheer) zullen buiten de organisatie worden gezocht. Van hen wordt geen
actief inhoudelijk engagement verwacht. Wel moeten zij de missie en visie van de organisatie (passief)
kunnen onderschrijven. De kandidatuur van deze externe bestuursleden wordt voorgelegd aan de leden
van de Statutaire Algemene Vergadering.
Op grond van haar missie hecht Furia veel waarde aan de onafhankelijkheid van de leden van haar
bestuursorganen. Volwassenen die zetelen in de Ledenvergadering, de Raad van Bestuur of het Dagelijks
Bestuur van Furia vertegenwoordigen daar alleen zichzelf, ook al zijn ze daarnaast lid van een andere
(sociaal-culturele, politieke of syndicale) organisatie. Furia staat op die manier open voor personen die
daarnaast een ander mandaat of engagement opnemen, maar voorkomt dat dat engagement de
samenwerking en het nemen van beslissingen op grond van gelijkheid in het gedrang brengt. Bij Furia
telt de inbreng (en stem) van ieder (bestuurs-)lid altijd evenveel.

Voorzitterschap
De Algemene Vergadering kiest onder haar leden een of twee voorzitters, die de organisatie samen met
de woordvoerster naar buiten toe vertegenwoordigen.

Adviesraad
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Als Beweging legt Furia nieuwe accenten in haar werking. De organisatie wil zich daarbij een klankbord
geven door 1 à 2 per jaar een adviesraad samen te brengen rond een concreet aspect van de sociaalculturele werking, met speciale aandacht voor de evaluatie en bijsturing van de ontwikkelde activiteiten.
Deze adviesraad bestaat uit externen. Furia zal voor deze beperkte adviesgroep beroep doen op
stakeholders, onder wie een tweetal mensen met ervaring in bewegingswerk en een tweetal mensen
met specifieke kennis van een (intersectionele) benadering van stereotypen. Daarnaast denkt ze ook aan
het betrekken van kennis en ervaring uit het buitenland (bijvoorbeeld de Nederlandse groep PEER). Al
naargelang het thema dat op de agenda staat, wordt gekeken wie uit de staf, de Raad van Bestuur of
Ledenvergadering deze vergaderingen bijwoont.

Naar een gemengde werking v/m/x ?
Anno 2019 is Furia een vrouwenorganisatie: actief lidmaatschap staat enkel open voor cis-, queer- en
trans vrouwen, ook al zijn bijna alle andere activiteiten en functies toegankelijk voor iedereen. In het
licht van het verbreden van de werking zet Furia een eerder opgestarte denkoefening verder over
manieren om actief lidmaatschap ook mogelijk te maken voor m/x, dit in combinatie van momenten van
zelfgekozen niet-gemengd werken. Furia staat immers een zo inclusief mogelijke werking voor maar
hecht ook aan plaatsen en momenten van samenkomen binnen een bepaalde groep, vanuit het
standpunt dat onderlinge uitwisseling een cruciaal element is van elke emancipatiebeweging.

4.3.4. Medewerkers
De bijkomende activiteiten vertalen zich in een uitbreiding van het team en mogelijk in een herschikking
van de takenpakketten van de huidige personeelsleden. Furia werft minstens 2 nieuwe medewerkers (2
VTE) aan met een diploma in of gelijkgestelde ervaring met sociaal-cultureel volwassenenwerk. Bij het
opstellen van de profielen voor deze aanwervingen wordt expliciet aangeknoopt bij het
doelstellingenkader: interactief en inspirerend werken met groepen, creatief en outside the box denken
en (in minstens één van de profielen) affiniteit met de vertaalslag naar sociale media zijn belangrijk.
Gezien de focus op het thema stereotypen is de diversiteit binnen het team een bijkomend
aandachtspunt. Voor Furia is de diversiteit van haar personeelsbestand niet louter een doel op zich maar
eerder een uitkomst, een resultaat.
Binnen het volledige Furia-team worden de taken van zakelijke en inhoudelijke coördinatie toegewezen.
Dit behelst het aansturen van het team, het mee bewaken van de opvolging van de (meerjaren)planning,
het concretiseren van begrotingen voor specifieke activiteiten en (overgangsperiode) aanspreekpunt zijn
voor het Dagelijks Bestuur/de Raad van Bestuur. Het is cruciaal dat de coördinator een uitstekende
voeling heeft met de missie en visie van de organisatie en een participatieve en coachende
leiderschapsstijl voorstaat en uitdraagt.
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Voor een geslaagde overgang naar de nieuwe werking en voor een goede integratie van beide
deelwerkingen, is het cruciaal om de bijkomende aanwervingen en het (her)uittekenen van de
takenpakketten goed voor te bereiden en het huidige team bij elke stap te betrekken. Furia bereidt de
omschakeling voor door in 2020 met de huidige personeelsleden de bestaande takenpakketten te
analyseren in het licht van de toekomstige werking en nieuwe functieprofielen op te stellen voor de
verschillende functies. Furia zal zich daarbij extern laten begeleiden en in die procesbegeleiding ook een
breder verbetertraject van het personeelsbeleid meenemen. De bovenstaande quickscan toont immers
dat het personeelsbeleid niet grondig genoeg is uitgetekend en dat er een stevig kader ontbreekt om het
huidige principe van werken met een zelfsturend team goed te laten functioneren.
Furia is zich ervan bewust dat het louter aanstellen van een coördinator en het herschikken van de
taakverdeling tussen Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur onvoldoende antwoord bieden op deze
zwakke punten. Furia onderzoekt of het model van sociocratie (al dan niet 3.0) handzame handvatten
aanreikt voor de samenwerking binnen het team van Furia, de Raad van Bestuur, het (tijdelijke) Dagelijks
Bestuur en de Adviesraad. Sociocratie biedt een kader voor effectieve samenwerking binnen kleinere
organisaties op grond van consent, gelijkwaardigheid (bewustzijn van machtsstructuren,
achterstellingsmechanismen en privileges), transparantie, continue verbetering, empirisme, effectiviteit
en verantwoording. Sociocratie, dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, is compatibel
met een vorm van coördinatorschap omdat de beslissingsbevoegdheid gedeeltelijk gedelegeerd kan
worden naar een ‘naasthoger’ niveau. De personen met deze beslissingsbevoegdheid kunnen zaken
voorstellen. Deze voorstellen worden gehonoreerd en geïmplementeerd als geen van de andere
betrokkenen een beargumenteerd bezwaar heeft tegen die voorstellen. Indien Furia kiest voor een
sociocratisch organisatiemodel, zullen alle leden van het team en de bestuurs- en adviesraden een
vorming volgen over het model en de beslissingsprincipes. De effectiviteit van het model zal een jaar
later door alle betrokkenen worden geëvalueerd en worden bijgestuurd indien nodig.
Furia vindt het belangrijk om zich niet alleen in het eerste jaar van de beleidsperiode procesmatig te
laten ondersteunen. Furia is immers een lerende organisatie en wil zich permanent ontwikkelen en
blijvend professionaliseren. Furia zal zich daarom jaarlijks door een externe organisatie laten begeleiden
rond een centraal aandachtspunt uit het zakelijk luik van het beleidsplan, of rond een ander thema dat
op dat moment op de voorgrond staat binnen de organisatie.
Zoals nu al het geval is, zal elk personeelslid een vormingsbudget ter beschikking krijgen en wordt bij het
plannen van elk werkingsjaar nagegaan welke vormingsbehoeften er zijn. De inventarisering van de
vormingsbehoeften wordt voortaan gekoppeld aan de ‘samenwerkingsgesprekken’ (zie verder). Ook
zullen de vormingen per personeelslid worden opgelijst en zullen de vormingen onderling op elkaar
worden afgestemd.
Vanaf 2020 schakelt Furia over van functioneringsgesprekken naar samenwerkingsgesprekken, die zowel
elementen van een functionerings- als van een evaluatiegesprek bevatten en toelaten om met alle
personeelsleden duidelijke afspraken te maken over hun rol in de uitvoering van het jaar- en
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meerjarenplan, de timing en verdeling van hun werktijd, de opvolging van hun takenpakket en de
evaluatie.
Furia verkent intern wie de rol van vertrouwenspersoon wil opnemen. Deze vertrouwenspersoon, bij
voorkeur een personeelslid om de continuïteit en aanwezigheid van de persoon zoveel mogelijk te
garanderen, treedt op als vertrouwenspersoon voor de personeelsleden, bestuursleden en adviseurs en
de andere vrijwillig.st.ers. De vertrouwenspersoon zal een basisvorming volgen en jaarlijks een
intervisiemoment bijwonen met andere (externe) vertrouwenspersonen.

4.3.5. Vrijwilligersbeleid
Bij Furia kunnen vrijwillig.st.ers met uiteenlopende profielen zich engageren op een manier die aansluit
bij hun mogelijkheden, sterktes en interesses.
In de sociaal-culturele werking van Furia zijn 5 verschillende type vrijwilligers actief, namelijk:
Deelnemers
Deelnemers zijn volwassenen die deelnemen aan activiteiten die Furia organiseert zoals de
participatieve werkwinkels, de actiegerichte groepen, de mediawatchgroep, een labo of een
activiteit tijdens de week van het stereotypenvrije leven.
Trekkers
Trekkers zijn vrijwilligers die een actie of activiteit organiseren en daarvoor ook de
verantwoordelijkheid opnemen, al dan niet samen met andere vrijwilligers. De trekkers worden
ondersteund door de betaalde personeelsleden van Furia.
Adviseurs
De adviseurs adviseren de sociaal-culturele werking van Furia vanuit de Adviesraad die 1 à 2 keer
per jaar samenkomt en advies geeft over een afgebakend aspect van de werking.
Actieve leden
De actieve leden komen jaarlijks minimaal naar 1 Ledenvergadering. Sommige leden zijn
daarnaast actief in Furia-werkgroepen zoals de leesgroep of de schrijfgroep. De actieve leden
kunnen daarnaast ook deelnemer of trekker zijn van acties die Furia organiseert als sociaalculturele volwassenenorganisatie. De leden van de Ledenvergadering zijn automatisch ook lid
van de Statutaire Algemene Vergadering die de Raad van Bestuur opvolgt en controleert.
Bestuurders
De bestuurders zijn actieve vrijwilligers die Furia besturen vanuit de Raad van Bestuur en/of het
Dagelijks Bestuur. Minimaal de helft van de bestuursleden komt daarnaast geregeld naar de
Ledenvergadering of neemt daar een actieve rol in op.
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Vrijwilligerswerking
Furia voert intakegesprekken met alle nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden, met uitzondering van de
deelnemers. Furia polst in de intakegesprekken naar de motivatie van de vrijwilliger, het gewenste
engagement (zowel inhoudelijk als op vlak van frequentie en intensiteit), heersende verwachtingen, een
eventuele ondersteuningsnood en de uiteindelijke groeiwensen. Furia maakt een vrijwilligerscontract op
voor de trekkers, actieve leden en bestuurders en sluit een vrijwilligersverzekering voor hen af.
Voor alle types van vrijwilligersengagement geldt dat er geen vrijwilligersvergoeding is voorzien. Wel
worden verplaatsingsonkosten vergoed en voorziet de organisatie een budget om tussen te komen in
kosten van babysit. Furia identificeert samen met de vrijwilligers eventuele bijkomende drempels die
hen belemmeren om zich te engageren. Het slechten van deze drempels kan uitmonden in de structurele
uitbreiding van de maatregelen ter ondersteuning van de vrijwilligers. Dit gebeurt via een transparant
besluitvormingsproces.
Furia voert minstens tweejaarlijks een opvolgingsgesprek met elke vrijwilliger (met nieuwe vrijwilligers in
de loop van het eerste jaar) en polst daarin naar hun tevredenheid, eventuele ondersteuningsnood en
groei- of heroriënteringswensen. Furia zet samen met de vrijwilligers de nodige stappen om hen naar de
gewenste plek binnen de organisatie begeleiden op een coachende, ondersteunende manier. Furia biedt
actieve vrijwilligers de mogelijkheid om een vorming te volgen en vraagt hen om daar verslag van uit te
brengen. Eens per jaar nodigt Furia haar volledige vrijwilligersgroep uit op een kennismakings- en
uitwisselingsactiviteit die draait om waardering voor hun engagement.
Alle vrijwilligers van Furia geven (indirect) mee vorm aan de inhoud, richting en accenten van de
organisatie.
Gezien de laagdrempelige en participatieve aard van de sociaal-culturele activiteiten van Furia, bepaalt
de input van de deelnemers grotendeels de uitkomst ervan. Tijdens de acties en activiteiten wordt
evenveel waarde gehecht aan de inbreng en tussenkomsten van alle deelnemers. Ook worden de
deelnemers steeds bevraagd over hun ervaringen. Met hun feedback wordt rekening gehouden bij de
organisatie van nieuwe acties of activiteiten.
De trekkers hebben veel vrijheid om acties te initiëren en te organiseren die passen binnen het
doelstellingenkader van de organisatie (ook als ze niet zijn opgenomen in het beleidsplan als mogelijke
actie). De voorgestelde acties in het doelstellingenluik zijn immers indicatief. Tevens kunnen trekkers in
het kader van de labofunctie een bedrag aanvragen en zelf een experimentele ruimte of praktijk
opzetten en uittesten. Indien trekkers meer willen wegen op de integrale werking van Furia, kunnen zich
zich kandidaat stellen als actief lid van de Ledenvergadering.
De adviseurs kunnen vanuit hun externe rol informatie en expertise aanreiken die de werking verrijken,
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verdiepen of (licht) veranderen. Uiteraard is de invloed van de adviseurs wel beperkt aangezien hun rol
adviserend en niet beslissend van aard is.
De actieve leden zijn lid van de Ledenvergadering. De samenstelling ervan valt samen met die van de
Statutaire Algemene Vergadering dat formeel het hoogste orgaan van Furia is. De Ledenvergadering is de
behoeder van de missie en visie van Furia en het vertrekpunt van alle activiteiten die raken aan
visieontwikkeling en opiniëring. De Ledenvergadering verkiest en evalueert ook de leden van de Raad
van Bestuur.
De vrijwilligers van de Raad van Bestuur dragen de eindverantwoordelijkheid voor de werking van Furia
als organisatie. Zij bewaken de strategische lijnen, de in- en uitgaven en de uitvoering van de gemaakte
plannen.
Furia overweegt om in de komende beleidsperiode een model van Sociocratie te implementeren
waardoor voor belangrijke beslissingen het consent nodig is van de Raad van Bestuur, de
Ledenvergadering en de personeelsleden. Furia neemt de profielen van alle vrijwillig.st.ers op in een
databank. Furia lanceert onder de vrijwillig.st.ers uit de databank een oproep als er specifieke
vrijwilligersvacatures zijn. Furia voert een gesprek met alle geïnteresseerde vrijwillig.st.ers en weerhoudt
uiteindelijk één of meerdere kandidaten.

4.3.6. Infrastructuur
Furia beschikt over kwaliteitsvolle en goed betaalbare kantoorruimte in het Amazonegebouw in Brussel.
Dat biedt onderdak aan verschillende gelijkekansenwerkingen, wat de onderlinge contacten bevordert.
Amazone biedt ook vergaderinfrastructuur aan en beheert de IT-infrastructuur. Heel wat facilitaire
taken (nutsvoorzieningen, onderhoud, IT…) worden door Amazone vzw gedragen.
Furia deelt de huidige kantoorruimte met ella vzw, waardoor er momenteel geen ruimte is om extra
medewerkers een plaats te geven. In het licht van de geplande uitbreiding van het personeel met twee
VTE zal Furia verschillende mogelijkheden tot uitbreiding verkennen, zowel binnen Amazone als
daarbuiten. Het zal dat doen in nauw overleg met het eigen team en met ella vzw.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
●

●
●

De huidige ruimte herinrichten zodat de werkposten flexibel ingenomen kunnen worden,
rekening houdend met deeltijds werk, opdrachten buitenshuis en zo meer. Dit is een optie indien
ook medehuurder ella vzw zich hierin kan vinden.
Overleggen met andere bewoners in Amazone om te kijken of er meer opties zijn om ruimtes te
delen.
De huidige ruimte combineren met het huren van een coworking-ruimte.
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●

Nieuwe kantoorruimte zoeken in een ‘netwerkstad’ (Brussel, Gent of Antwerpen), liefst in een
locatie die verschillende organisaties huisvest.

Een verkenning van de verschillende opties is opgestart.
De huidige IT-infrastructuur is matuur en flexibel genoeg om een meer uitgebreide werking te dragen. In
het Amazonegebouw maakt Furia gebruik van gedeelde servers die professioneel worden onderhouden
en uitstekend beveiligd zijn, wat een argument is om de huisvesting daar te houden.
De publieksactiviteiten zal Furia merendeels buiten Brussel organiseren, en dit vooral omwille van de
laagdrempeligheid ten opzichte van een Nederlandstalig publiek. Het heeft vanuit zijn eerdere werking
een goed zicht op de beschikbaarheid van ontmoetingsplekken die geschikt zijn voor zowel
intieme/kleinschalige als voor grotere activiteiten. De huur van deze locaties is opgenomen in de
meerjarenbegroting.

4.3.7. Effectief communiceren
Furia streeft ernaar om zoveel mogelijk mensen te informeren en in beweging te zetten over stereotypen
en vooroordelen. Om dat te verwezenlijken moet Furia verschillende communicatiestijlen en strategieën ontwikkelen om alle stakeholders effectief aan te spreken en te bewegen tot de gewenste
actie(s). Met een naamsverandering in 2016 (van Vrouwen Overleg Komitee naar Furia), een nieuwe
website en aanwezigheid op Twitter zette Furia de voorbije paar jaren enkele belangrijke stappen naar
een eigentijdse communicatie.
Communicatie is van bijzonder groot belang voor de bijkomende activiteiten rond stereotypen. Furia
werkt in het eerste beleidsjaar een communicatiebeleidsplan uit. Furia implementeert het uitgewerkte
communicatiebeleid in het tweede, derde, vierde en vijfde jaar van de beleidsperiode. Jaarlijks evalueert
Furia de gevoerde communicatie zowel kwalitatief als kwantitatief en dit voor de verschillende
strategische doelstellingen en beoogde doelgroepen zodat we de communicatie tussentijds gericht kan
worden bijgestuurd indien nodig.

●
●

Omdat beelden een krachtig instrument zijn bij de verspreiding en ontkrachting van stereotypen,
zal Furia haar aanwezigheid op sociale media uitbreiden met Instagram.
Omdat de vrije tijd van volwassenen beperkt is en dat voor vrouwen in nog sterkere mate geldt
dan voor mannen (en kwetsbare groepen in het algemeen meer beknot zijn in hun vrije tijd), zal
Furia ruimte creëren voor betrokkenheid-vanop-afstand. Dat kan via webinars over stereotypen,
via besloten online groepen en/of door gebruik te maken van apps. Verschillende bestuursleden
werken professioneel met een of meerdere van deze technieken en kunnen er advies over
geven.
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●

●

●
●

Er wordt onderzocht of het een pluspunt is om naast/in de bestaande website een online
platform te creëren dat sterk inzet op interactie, dan wel of het meer aangewezen is om gebruik
te maken van sociale media en apps (bij voorkeur open source). Furia is bezorgd over de macht
en impact van grote commerciële platformen als Facebook en Instagram (privacy, ethiek), maar
dit zijn wel plaatsen waar een heel brede waaier aan mensen vrije tijd doorbrengt, wat
drempelverlagend werkt. Ook het delen en signaleren van goede/slechte praktijken inzake
stereotypen is gemakkelijk via deze platformen.
o De meerjarenbegroting bevat een geschaalde investering in een meer interactieve
webomgeving (jaren 3-4-5), op het ritme van de verschillende activiteiten. In jaar 2
gebeurt voorbereidend denkwerk over de verschillende opties - op die manier kunnen
de ervaringen met de eerste activiteiten daarin worden meegenomen.
Furia beoogt om de jaarlijkse campagne rond de stereotypenvrije week geleidelijk te doen
groeien en vooral in te zetten op aantrekkelijke acties en (het delen daarvan op) sociale media.
In de begroting vertaalt dat zich in een budget voor een sterk logo (eenmalig), voor een
professioneel vormgegeven campagnebeeld (jaarlijks) en voor de verspreiding ervan. Furia vult
haar gebruikelijke communicatiestijl, die vooral inzet op overtuigen, aan met elementen die
gericht zijn op verbinden. In 2020 verkent een stagiaire van de master Gender en Diversiteit
methodieken die expliciet gericht zijn op depolariseren van discussies. Furia zal deze
methodieken inzetten in haar communicatiestrategie. In 2020 loopt ook een project,
gefinancierd door Open Society Foundation, waarmee Furia inzet op de organisatie van
depolariserende debatten over feminisme en culturele diversiteit.
De communicatiestrategie zal de inclusieve, persoonlijke, laagdrempelige en toegankelijke stijl
van Furia belichamen.
Furia heeft aandacht voor samenwerkingen, bijvoorbeeld met CharlieMag, met RoSa, met
fillesfolles.blog (dat zich richt tot meisjes maar ook jonge twintigers bereikt).

4.3.8. Goed bestuur
In het bestuur van Furia is een ethische reflex sterk ingebed: alle leden van de Raad van Bestuur zijn via
hun werk en/of engagementen dagelijks met het Furia-feminisme begaan. De missie en visie zijn
doorleefd aanwezig in de bestuursorganen, aangezien momenteel alle leden daarvan ook actief zijn in de
ledenvergadering, waar ze het Furia-feminisme mee in de praktijk brengen. Voor een organisatie die
vanuit een duidelijk waardenkader werkt, is het belangrijk om dit vast te houden. Daarom formuleert
Furia de regel dat een meerderheid van de bestuursleden een ledenengagement in de organisatie moet
opnemen.
Furia heeft een sterke traditie van transparantie. De ledenvergadering is daarin een belangrijke factor:
waar de ledenvergadering van veel andere organisaties slechts één à twee keer per jaar samenkomt en
vooral statutaire bevoegdheden uitoefent, komt ze bij Furia maandelijks samen en zet ze ten volle de
krijtlijnen van de werking uit, zowel inhoudelijk als strategisch. Ook tussen de staf en de Raad van
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Bestuur is de transparantie groot: de stafleden wonen de raden van bestuur bij (behalve eventuele
punten die HR betreffen) en staan per mail op dagelijkse basis in contact met de leden van de Raad van
Bestuur. De stafleden zijn ook aanwezig op de Ledenvergaderingen.
Het versterken van het langetermijnperspectief is een werkpunt. Furia kijkt voor de organisatie van de
Vrouwendag meerdere jaren vooruit, maar deed dit nog niet systematisch voor andere aspecten van de
werking. Wel formuleerde ze in 2014 een horizondocument waarvan het de meeste doelstellingen
realiseerde. Het formuleren van het huidige beleidsplan met meerjarenbegroting en tussentijdse
evaluaties zijn belangrijke elementen om de werking op dit punt te verbeteren. Ook de aanpassingen in
de taakverdeling tussen de bestuursorganen, waarbij de Raad van Bestuur meer ruimte krijgt voor
strategisch denken, passen in dit kader.
Furia zal de betrokkenheid en inbreng van haar stakeholders versterken door het oprichten van een
Adviesraad.

4.3.9. Financieel beheer
Furia voert een analytische boekhouding voeren om de werking onder het decreet op het sociaalcultureel volwassenenwerk te onderscheiden van de werking waarvoor het gefinancierd wordt vanuit
Gelijke Kansen Vlaanderen. Het teamlid dat de zakelijke coördinatie opneemt zal hierover samenzitten
met de penningmeester en de erkende boekhouder. Bij dat overleg wordt ook gekeken naar eventuele
afwijkingen tussen het bestaande boekhoudkundige plan en het voorgeschreven model en gebeuren de
nodige aanpassingen.
Furia plant elk jaar tussentijdse begrotingscontroles in juni en in oktober.
Furia heeft ervaring met het opstellen en respecteren van deelbegrotingen voor activiteiten
(bijvoorbeeld de Vrouwendag).
Furia leeft de regels inzake overheidsopdrachten na en waakt erover om ook voor de uitgaven die onder
de drempel vallen verschillende prijsoffertes te vragen.
De professionalisering van het financieel beheer is een prioritair resultaatsdomein in de kwaliteitszorg.
Onder 4.2.3.2 staan hiertoe de eerste acties beschreven.

4.4. Toelichting bij de meerjarenbegroting
De excel-tabel met de meerjarenbegroting bevat in het eerste tabblad de uitgaven en inkomsten voor de
sociaal-culturele volwassenwerking. Het tabblad “Extra” geeft een beeld van de volledige werking: per
beleidsjaar is voor elke begrotingspost het totaalbedrag uitgesplitst: sociaal-culturele werking enerzijds
en ‘gelijkekansenwerking’ (subsidiëring Gelijke Kansen Vlaanderen) anderzijds. Tot slot is er een tabblad
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‘Specificaties acties’ toegevoegd, met een detailbegroting op niveau van de operationele doelstellingen
en verwijzing naar het rekeningenstelsel.
Furia vraagt voor de sociaal-culturele volwassenenwerking een subsidie van 178.000 euro.
Bij de personeelskosten is rekening gehouden met indexaanpassingen en anciënniteitsstijgingen. Bij een
aantal grote posten is rekening gehouden met prijsstijgingen (inflatie).

Toelichting volgens het rekeningenstelsel
(610) Huisvesting
Het bedrag voor huisvesting toebedeeld aan de sociaal-culturele werking gaat uit van het scenario (zie
hoger onder infrastructuur) dat Furia bij een uitbreiding van de werking bijkomende (co-)werkruimte zal
moeten huren, dan wel zal moeten verhuizen. Het bedrag komt overeen met 50% van de de geschatte
kost voor de huur een kantoor voor ca. 5 personen in het Mundo-Madou project (duurzame
kantoorruimte voor de social profit, huur inclusief bijkomende kosten) dat in ontwikkeling is vlakbij de
huidige locatie in het Amazone-gebouw. Van de totale kost zou 50% met de bewegingssubsidie worden
betaald en 50% vanuit Gelijke Kansen Vlaanderen.
Welk scenario inzake huisvesting zal worden gevolgd is nog niet duidelijk, maar ook in het goedkoopste
stijgt de kost voor huisvesting met ca. 3.000 euro.
(611) Secretariaatskosten
Onder secretariaatskosten vallen de kosten voor communicatie: telefoonkosten, internet en
emailconnectie en huur van bijkomende serverruimte, beveiliging en onderhoudscontract. Ook
(beperkte) portkosten en een budget voor bureaumateriaal en klein materiaal vallen hieronder. Deze
kosten zijn gebaseerd op de huidige uitgaven voor een team van 3 personen / 2 VTE (werking Gelijke
Kansen Vlaanderen).
(612) Andere organisatiekosten
Het betreft uitgaven voor
● Lidmaatschappen en vzw-verplichtingen (publicatie in Belgisch Staatsblad);
● De verzekering van de vrijwilligers en specifieke verzekeringen, bijvoorbeeld bij het organiseren
van kinderopvang;
● Reis- en verblijfskosten, waarbij in het eerste jaar een groter bedrag (1.000 euro) is voorzien
vanuit de motivatie om een kennismaking op te zetten met enkele inspirerende initiatieven in
buurlanden. Dit bedrag wordt bijgesteld tot 500 euro de jaren erna.
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●

●

Verplaatsingskosten van staf en vrijwilligers (buiten de woon/werk-verplaatsingen). Gezien de
vele activiteiten op verplaatsing, inclusief voorbereidende vergaderingen, is hiervoor vanaf het
tweede beleidsjaar 1.250 euro voorzien en vanaf het derde ca. 1500 euro.
Het jaarlijkse budget voor vergaderingen bedraagt 1000 euro.

(613) Opleidingen en vormingen
Onder opleidingen en vormingen vallen
● Een vast jaarlijks opleidingsbudget voor personeelsleden (400 euro op basis van een voltijdse
tewerkstelling)
● Een budget voor de vorming van vrijwilligers (bijvoorbeeld bestuursleden) van 300 euro per jaar
(600 in het eerste beleidsjaar)
● In het eerste beleidsjaar is een basisopleiding intersectionaliteit voorzien voor de
personeelsleden en geïnteresseerde leden uit de RvB en of de Adviesraad.
● De uitgaven voor procesbegeleiding kaderen in de prioritaire resultaatsgebieden uit de zelfscan,
en met name een verbetertraject op vlak van HR-beleid. Hierop wordt ingezet in de eerste twee
jaren van de beleidsperiode, en opnieuw in jaar 4.
● Tot slot zijn er abonnementen en publicaties. Hieronder valt de aankoop van publicaties ter
onderbouwing van de werking (inhoudelijke en methodologisch), maar ook de kostprijs om de
mediavermeldingen van met name de campagneweek van het stereotypenvrije leven te
monitoren, als een manier om de impact te meten.
(61400-61402-61404) Activiteiten, acties vormingen | Evenementen | Andere organisatiekosten
Deze posten bevatten een belangrijk deel van de kosten voor de acties die Furia als sociaal-culturele
werking ontplooit. De aparte bijlage ‘Activiteitskosten’ geeft een meer gedetailleerde schatting van deze
uitgaven, per OD (zie ook verder, toelichting per doelstelling).
(61400) Activiteiten, acties, vormingen, trainingen en workshops (sociaal-culturele werking)
Het betreft uitgaven voor werkwinkels, toonmomenten, sprekers/filmvertoningen, huur van
lokalen en andere organisatorische kosten, materiaalkosten voor acties.
De stijgende lijn van de uitgaven doorheen de beleidsperiode weerspiegelt de wens van Furia om
de geplande acties gefaseerd uit te rollen. Dit gebeurt deels om redenen van haalbaarheid en
kwaliteit: Furia ontwikkelt nieuwe praktijken en wil voldoende tijd nemen om elk ervan stevig uit
te bouwen. Er spelen ook inhoudelijk-methodologische redenen: de geplande acties bouwen
deels op elkaar verder en een gefaseerde uitrol maakt het mogelijk dat effect van “voortbouwen
op” maximaal te benutten.
(61402) Evenementen
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Dit betreft de organisatiekosten voor het evenement waarmee in jaar 2 van de beleidsperiode de
week van het stereotypenvrije leven wordt gelanceerd.
(61404) Andere werkingskosten (sociaal-culturele werking)
Furia voorziet hier budget om de toegankelijkheid van activiteiten te vergroten. Kinderopvang is
daarbij één aspect: Furia wil kinderopvang organiseren bij activiteiten overdag en ouders
vergoeden voor de kost van kinderopvang ‘s avonds. Daarnaast is er een uitgavenpost voorzien
voor andere toegankelijkheidskosten: werken met een ringleiding of een tolk gebarentaal, huur
van een hellend vlak, de kost van een persoonlijke begeleider vergoeden enzovoort
(615) Promotie
Onder promotie staan de kosten voor de bekendmaking van de verschillende activiteiten. Het gros van
de uitgaven betreft de Week van het stereotypenvrije leven, waarvan Furia een begrip wil maken in heel
Vlaanderen. De bekendmakingskosten voor andere activiteiten zijn meer beperkt.
(61600) Forfaitaire vergoedingen vrijwilligers
Furia kiest er bewust voor om geen forfaitaire vergoedingen te betalen aan vrijwilligers en enkel te
werken met kostenvergoedingen. Dit komt voort uit de visie op vrijwilligerswerk (zie 4.2.2.4.). Indien uit
de opvolgingsgesprekken met de vrijwilligers blijkt dat een vrijwilligersvergoeding een noodzakelijke
voorwaarde is voor de participatie van mensen met kleine inkomens - mensen in armoede, kan Furia
hierop terugkomen.
(6160100) Ondersteunende diensten op zelfstandige basis
Hieronder vallen de kosten voor het sociaal secretariaat en de boekhouding. Furia baseert zich op de
bedragen uit de gelijkekansenwerking, aangezien het aantal VTE en het verwachte aantal facturen voor
het sociaal-cultureel werk in dezelfde lijn liggen.
(6160101) Inhoudelijke diensten op zelfstandige basis
Furia vindt het erg belangrijk om te steunen op de expertise van andere organisaties, met name bij de
ontwikkeling van de basisvorming stereotypen (participatieve werkwinkels). Deze vorming is een
belangrijk element in de sociaal-culturele werking en er er worden hoge eisen aan gesteld op vlak van
laagdrempeligheid, inclusie, intersectionaliteit. De begroting voorziet in het eerste jaar ca 6 dagen à 500
euro om de vorming uit te werken en te testen. Het jaar erop is een lager bedrag voorzien voor
aanwezigheid bij en feedback op de eerste vormingsreeks. In jaar 4 tot slot is 700 euro voorzien voor
intervisie en bijsturing.
Furia voorziet kleinere bedragen om beroep te doen op externe expertise bij
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●
●
●
●

het uitwerken en aanbieden van een vorming inclusief vergaderen aan de actiegerichte groepen
de keuze voor een geschikte omgeving voor de digitale werking en het uitwerken van een
webinar-versie van de basisvorming stereotypen.
de uitwerking van een communicatiebeleidsplan
Het schrijven van scenario’s voor de podcasts.

De uitgaven voor inhoudelijke diensten op zelfstandige basis vallen vooral in de eerste twee
beleidsperiodes.
(620 - 624) Bezoldigingen, RSZ en aanverwante personeelskosten
De uitgaven voor personeel vertrekken van het volgende scenario:
Furia werft 2 bijkomende VTE aan in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk:
● 1 VTE in barema B1B, 0 à 2 jaar anciënniteit, die zich toelegt op het vormingswerk en affiniteit
heeft met communicatie;
● 1 VTE in barema B1A, max 4 jaar anciënniteit, die zich toelegt op communicatie en zakelijke
leiding en affiniteit heeft met vormingswerk.
Daarnaast wordt 0,2 VTE van een bestaande functie (B1B) voortaan betaald onder het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. Het betreft werktijd voor onder meer de begeleiding van het lokaal platform van de
vrouwendagen en voor de vrijwilligerswerking van Furia, activiteiten die volledig onder het sociaalcultureel volwassenenwerk vallen.
Tot slot wordt de werktijd van een bestaande administratieve medewerker opgetrokken van 0,5 tot 0,8
VTE. Die bijkomende 0,3 VTE worden betaald met middelen uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk,
de oorspronkelijke 0,5 VTE met middelen van Gelijke Kansen Vlaanderen. De werktijd dient voor
administratieve, logistieke en communicatieve ondersteuning van de sociaal-culturele werking.
Er is rekening gehouden met indexaanpassingen en anciënniteitsstijgingen (volgens de barema’s).
Bijkomende personeelsuitgaven betreffen de woon-werkverplaatsingen die Furia 100% terugbetaalt
(derdebetalerssysteem NMBS) en de verplichte arbeidsongevallenverzekering. Er zijn geen maaltijd-,
ecocheques of andere extralegale voordelen voorzien.
Furia gaat na of het de tweede pensioenpijler kan invoeren voor de medewerkers en onderzoekt hoe
daarvoor ruimte kan worden gecreëerd (bijvoorbeeld de bestaande 13de maand - ooit ingevoerd
omwille van de lage lonen van de vroegere Gesco-medewerksters - omzetten in een gewone
eindejaarspremie).
(630) Afschrijvingen
De afschrijvingen betreffen de aankoop van bureaumeubilair (10 jaar) en van computers en ICTmateriaal (3 jaar). Ook de interactieve website / het online platform wordt afgeschreven over drie jaar.
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De bedragen voor deze laatste actie stijgen doorheen de beleidsperiode omdat het platform niet in één
keer maar in drie fasen wordt ontwikkeld.
(65 - 66) Financiële kosten - Uitzonderlijke kosten
De begroting voorziet een post voor financiële kosten, waarbij werd rekening gehouden met een
occasioneel overbruggingskrediet, bijvoorbeeld indien de uitbetaling van de subsidie vertraging zou
oplopen.
De post uitzonderlijke kosten bedraagt 500 euro per jaar.

(69) Resultaatsverwerking
Door de geleidelijke uitrol van de werking wordt de subsidie in de eerste beleidsjaren niet volledig
gebruikt. De resterende middelen worden overgedragen naar een bestemd fonds voor de inhoudelijke
werking, waaruit in de laatste jaren van de beleidsperiode wordt geput. Omdat na het vijfde jaar van de
beleidsperiode de website / digitaal platform is afgeschreven en er in een nieuwe beleidsperiode alleen
kleinere aanpassingen nodig zijn, is de werking dan perfect op maat van de subsidiëring.
Er is een beperkte jaarlijkse aanvulling van het sociaal passief voorzien (2000 euro).

Indien er een onverwacht positief resultaat is, zal dat worden toegekend aan een bestemd fonds voor
een grote publiekscampagne in het kader van de week van het stereotypenvrije leven in 2025.

Toelichting vanuit het doelstellingenkader
Hier worden de zakelijke aspecten van elke operationele doelstelling kort beschreven in het licht van de
geplande acties. De meerjarenbegroting bevat een apart tabblad met per operationele doelstelling een
schatting van de uitgaven voor de geplande acties. Hieronder is de werktijd telkens per strategische
doelstelling uitgesplitst voor de twee personen die nieuw in dienst komen (2 VTE), met een deel
doelstellingoverschrijdende werktijd. De extra tewerkstelling voor administratief logistieke
ondersteuning (0,3 VTE) en de werktijd voor vrijwilligerswerking en Vrouwendagplatform (0,2 VTE) staan
bij doelstellingoverschrijdende acties.
De meerjarenbegroting weerspiegelt de stapsgewijze uitvoering van het doelstellingenkader die Furia
vooropstelt doorheen de beleidsperiode van vijf jaar. Waar acties op elkaar voortbouwen/inhaken is de
uitvoering zo ingepland dat de evaluatie van de ene actie kan worden meegenomen bij het ontwikkelen
van de andere en er mogelijkheid is tot bijsturing. Op die manier krijgen ook de medewerk.st.ers de tijd
om zich een bepaalde actie eigen te maken vooraleer de volgende aan te vatten.
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Het is vanzelfsprekend mogelijk dat de vooropgestelde acties doorheen de beleidsperiode worden
bijgestuurd: er kunnen nieuwe ideeën groeien, bepaalde acties kunnen niet het verwachte resultaat
opleveren, werkbezoeken kunnen inspiratie geven voor aanvullende acties …
SD 1: De kennis van en het inzicht in stereotypen in Vlaanderen is verhoogd.
Personeelsinzet
2021

2022

2023

2024

2025

0,8 VTE

0,8 VTE

0,7 VTE

0,7 VTE

0,7 VTE

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Profiel
sociaal-cultureel
werk
(basisvorming stereotypen, actiegerichte
groepen, week stereotypenvrij leven)
Profiel communciatie
(campagne week stereotypenvrije leven)

OD 1.1. Deelnemers vesterkten inzicht in de werking en impact van stereotypen op interpersoonlijk
niveau
Voor het uitwerken van een modelvorming (4 sessies) rond stereotypen is naast werktijd van het eigen
personeel extern advies (5 dagen) voorzien, inclusief de aanwezigheid van een ervaren facilitator in
tijdens de testversie van de vorming. Tijdens het tweede beleidsjaar is een kleiner bedrag voorzien voor
extern advies, vanaf jaar 3 staan de Furia-vormingsmedewerkers op eigen benen. In jaar 4 is nog een
bedrag voorzien voor extern advies bij een grondige evaluatie van de werkwinkelreeks.
Bij de ontwikkeling van leermaterialen hoort het uitwerken van een webinar (fase 1 van de ontwikkeling
van een online platform). Vanaf jaar 3 is een budget voorzien voor een toonmoment op de Vrouwendag.
De voorziene som is het standaardbedrag voor een inhoudelijke activiteit op de Vrouwendag. Andere
kosten betreffen de praktische organisatie (zaal, techniek, materiaal), bekendmaking, vervoersonkosten.
OD 1.2. Deelnemers aan actiegerichte groepen zijn gesterkt in detecteren en doorbreken van
stereotypen
Ter ondersteuning van de actiegerichte groepen wordt tijdens het tweede jaar van de beleidsperiode
een basisvorming rond vergader- en actietechnieken ontwikkeld. Vanaf jaar 3 gaan de groepen van start.
Voor elke werkende groep is een budget voorzien (maximaal 250 euro/jaar) voor het organiseren van
activiteiten. Om hier beroep op te doen moet de groep in kwestie iemand aanstellen die in overleg met
Furia instaat voor het plannen, opvolgen en verantwoorden van de uitgaven.
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Furia laat het aantal groepen langzaam groeien in deze eerste beleidsperiode, om tijdig te kunnen
bijsturen en het personeel voldoende tijd te geven om elke startende groep te volgen. De begroting gaat
uit van een maximum van vier parallelle groepen. Het reële aantal zal niet enkel afhangen van het aantal
aanvragen maar ook van hoe deze actie wordt geëvalueerd.
OD 1.3. Een aantrekkelijke publiekscampagne informeert en activeert een breed publiek rond
stereotypen
OD 1.3. staat in het teken van het uitwerken, lanceren en laten groeien van de stereotypenvrije week. De
eerste uitgaven binnen deze OD zijn gepland in jaar 2, met het ontwikkelen van een logo en het
organiseren van een lanceringsevenement. Vanaf jaar 3 is de jaarlijkse ontwikkeling van een
campagnebeeld voorzien en uitgaven voor de bekendmaking van de campagne van. Parallel daarmee
wordt ook de online interactiviteit uitgebreid, wat zich vertaalt in een verhoging van de
afschrijvingskosten voor een online platform.
Parallel lopen in jaren 3-4-5 de publiekscafés: de begroting voorziet organisatie- en promotiekosten en
sprekersvergoedingen.
SD 2 Er is beter inzicht in de maatschappelijke impact van stereotypen en volwassenen voelen zich
sterker om het gesprek op dit niveau te voeren.
Personeelsinzet

Profiel
sociaal-cultureel
(storytelling)
Profiel communciatie
(mediawatch)

2021

2022

2023

2024

2025

0 VTE

0,1 VTE

0,1 VTE

0,1 VTE

0,1 VTE

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

werk

OD 2.1. Jaarlijks wordt een kritisch en inzichtelijk kader over de maatschappelijke impact van
stereotypen aangereikt.
De activiteiten uit OD 2 komen op kruissnelheid vanaf jaar 3, met een combinatie van storytellingactiviteiten en online activiteiten. In jaar 2 is al een eerste sessie storytelling voorzien. De prijzen voor
filmvertoningsrechten zijn gebaseerd op de tarieven van Bevrijdingsfilms.
In jaar 4 en 5 plant Furia podcasts in het kader van deze OD (vergoeding voor scenaristen daarvan).
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OD 2.2. De mediawatch-groep heeft het maatschappelijke debat gevoed
Bij de start van de mediawachtgroep in jaar 2 hoort de derde en laatste fase van de ontwikkeling van het
digitale platform. Daarnaast zijn middelen voorzien voor extern advies over (sociale) media en over do’s
en don’ts met bij het aangaan van een constructieve publieke discussie met verbinden als leidend begrip.
Voor acties in de publieke ruimte is een budget voor materiaalkosten voorzien (vanaf jaar 2).
SD 3 Het ondersteuningsaanbod voor de creatie van inclusieve, stereotypenvrije ruimtes is uitgemond
in experimentele praktijken en inclusieve ruimtes die ook andere actoren inspireren. .
Personeelsinzet

Profiel
sociaal-cultureel
(opzetten experimenten)

2021

2022

2023

2024

2025

0 VTE

0 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0 VTE

0 VTE

0 VTE

0 VTE

0 VTE

werk

Profiel communciatie

OD 3.1. Laboranten zetten experimentele, stereotypendoorbrekende ruimtes op en deelden de
uitwerking en hun beleving ervan met een breder publiek.
De experimenten van laborantengroepen zijn gepland vanaf beleidsjaar 4. Er is een budget voorzien voor
materiaal- en vergaderkosten en voor de presentatie van de resultaten.
OD 3.2. Laboranten inspireerden zich bij het opzetten van hun experimentele, inclusieve,
stereotypenvrije ruimtes en praktijken op methodieken en materialen die Furia samenbracht
Momenteel zijn hier alleen uitgaven voorzien voor de hosting.

Doelstellingoverschrijdende werking
Personeelsinzet
2021

2022

2023

2024

2025

0,2 VTE

0,1 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

Profiel sociaal-cultureel werk
(inwerken, verkennen)
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Profiel communciatie
(zakelijke leiding en andere overschrijdende
taken)

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

Profiel administratief-logistieke
ondersteuning (logistiek activiteiten en
algemeen administratie)

0,3 VTE

0,3 VTE

0,3 VTE

0,3 VTE

0,3 VTE

Profiel vrijwilligerscoördinatie
(vrijwilligerswerking en connectie
Vrouwendag)

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

0,2 VTE

Twee doelstellingoverschrijdende uitgaven die hier aandacht vragen
-

De ontwikkeling van een interactieve website/online platform als thuisbasis en vertrekpunt voor
de sociaal-culturele werking.
De kosten voor promotie en bekendmaking.

Het bijkomende tabblad ‘Specificatie acties’ verduidelijkt de stapsgewijze ontwikkeling van website /
platform in functie van de verschillende doelstellingen. De promotiekosten staan er deels beschreven
per activiteit en deels als doelstellingoverschrijdend.
De algemene werking staat beschreven in de toelichting volgens rekeningstelsel.
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