
Het voorbije jaar dachten we grondig na 
waar we de komende vijf jaar met het 
socio-culturele werk binnen Bond zonder 
Naam op willen inzetten. We luisterden 
daarvoor naar veel van onze bondgenoten 
– bevriende organisaties, experten, maar 
ook leden en vrijwilligers – en lieten ons 
inspireren door hun antwoorden. Tegelij-
kertijd keken we ook naar wat er verandert 
in de maatschappij: waar er grotere noden 
komen en waar we kansen zien.

Zoals steeds werden we geleid door de 
meest kwetsbaren onder ons: mensen in 
armoede, vluchtelingen, chronische zieken, 
… Mensen die vergeten, verborgen of 
verstoten worden door de samenleving. 

Het (verborgen) onrecht maar ook de 
verhalen van hoop die we op ons pad 
tegenkomen motiveren ons om beteke-
nisvol sociaal-cultureel werk op te zetten 
in de vorm van ontmoetingen, vrijwilligers-
werk, vormingen, acties en campagnes. 
De kern van ons werk zijn hoopvolle initi-
atieven tegen de verzuring en met empo-
werment, ontmoeting en verbondenheid 
als kernelementen.

Ons denkwerk resulteerde in een nieuw 
beleidsplan voor Bond zonder Naam dat 
je op onze website kan nalezen. Op de 
volgende pagina’s sommen we de belang-
rijkste punten voor je op.

Krijtlijnen
voor Bond
zonder naam



1. Bond zonder naam wil het Bewustzijn verhogen rond relevante maat-
schappelijke thema’s en hiervoor Blijvend aandacht vragen. ons Bewe-
gingswerk is steeds geworteld in concrete hulpverleningsprojecten: 
Bzn sociale dienst, Bzn kansenhuis en Bzn stiltehoeve. we ervaren dat... 

... vereenzaming en eenzaamheid een groot 
maatschappelijK proBleem en taBoe is.

Ons onderzoek uit 2012 toonde aan dat maar liefst 1 op 4 Belgen zich sociaal
eenzaam voelt en 1 op 5 Belgen zich emotioneel eenzaam voelt. We leggen steeds de 
nadruk op het belang van zorgzaamheid tussen burgers en hoe we samen het sociaal 
weefsel kunnen versterken. Bond zonder Naam blijft ook de komende jaren daarop 
inzetten door o.a. het organiseren van vormingen rond empathisch luisteren gegeven 
door een vrijwilligersgroep en het thema onder de aandacht te brengen via De Week 
van Verbondenheid en de Langste Eettafel.

... inzetten op herstelgerichte detentie cruciaal is

Bond zonder Naam zet zich al sinds haar ontstaan in voor (ex)gedetineerden met als
focus een betere re-integratie en een veiligere samenleving. De urgentie van het thema 
neemt niet af, daarvan getuigen de overbevolkingscijfers, de hoge recidivecijfers en dus 
lage reïntegratiecases. In een steeds harder wordende samenleving (afbrokkelende soli-
dariteit, veelal eenzijdige persaandacht over dit onderwerp) is er een nood aan verzach-
ting en nuance over dit onderwerp. We blijven ons inzetten voor deze doelgroep o.a. 
via het correspondentieproject Traliepost waarin burgers en gedetineerden met elkaar 
schrijven en de bezoeken aan de gevangenis waarbij we met burgers of ondernemers 
de gevangenis in gaan.



... veel KwetsBare mensen ongezien Blijven

Mensen die leven in de marge van de samenleving omwille van armoede, illegaliteit
of migratie zijn een groep waar Bond zonder Naam zich consequent voor inzet. We
brengen hun problematiek onder de aandacht en maken verbindingen tussen deze
groepen en gewone burgers. 

De komende jaren blijven zij de kern van ons werk en brengen we hun levensverhaal en 
–situatie dicht bij burgers, o.a. door het project ‘Koken met mensen zonder papieren’, 
waarbij burgers in gesprek gaan met de groep Mensen zonder papieren Antwerpen.

... veel Burgers nood heBBen aan stilte en reflectie

Bond zonder Naam nodigt burgers uit om even stil te staan en tijd in te bouwen voor
(zelf)reflectie. We blijven pleiten voor verstilling, soberheid en eenvoud in onze
activiteiten en communicatie.



2. we willen ook aandacht heBBen voor nieuwe maatschappelijke 
uitdagingen en transities waarin we kansen voor activatie van 
Burgers en versterking van het Beste in mensen zien. Bond zonder 
naam wil in het Bewegingswerk...

... extra nadruK leggen op onze BasisBoodschap 
rond solidariteit & verBondenheid in een
verhardend Klimaat

In de nieuwe beleidsperiode willen we als tegengewicht tegen polarisatie en individuali-
sering, ontmoeting en empathie centraal zetten. Een goed voorbeeld hiervan is ‘Samen 
inburgeren’, waar een vrijwilliger zes maanden op stap gaat met een nieuwkomer.

... verBindend werKen rond diversiteit

Onze samenleving wordt snel meer divers. Tegen 2025 komen er 300.000 extra inwo-
ners met een andere etnische of culturele achtergrond bij. Dat zorgt voor spanningen 
waarin het vaak draait rond wat ons scheidt. BZN wil hierin een bruggenbouwer zijn 
en focussen op wat ons verbindt. We willen initiatieven opzetten waarin empathie en 
begrip centraal staan, en solidariteit versterkt wordt. We werken een vormingstraject 
uit rond interculturele communicatie, gegeven door duo’s met en zonder andere etni-
sche oorsprong.



... inspirerende initiatieven creëren rond 
vergrijzing

Demografisch wacht nog een uitdaging: de vergrijzing. In 2025 zal 1/5 van de inwoners 
ouder zijn dan 65 jaar. Er ontstaan er niet alleen specifieke zorgnoden (woonst, verple-
ging), maar ook de vraag hoe we ouderen een (luidere) stem geven in de samenleving. 
Bond zonder Naam ziet deze oudere burgers als mensen met veel potentieel. We willen 
graag meer betekenisvolle ontmoetingen organiseren tussen oud en jong rond verhalen 
en levenservaring van ouderen (kennisoverdracht). Zo trekken de vrijwilligers van onze 
jongerenbrigade TONY! naar het bejaardentehuis voor gesprekken en verrassende 
activiteiten.

... een open BliK houden voor andere 
maatschappelijKe evoluties waarin we een 
BeteKenisvolle rol Kunnen opnemen

We zien ook nog andere thema’s waarop we willen inspelen zoals tijdsdruk en het 
hoge aantal burn-outs wat er voor zorgt dat steeds meer mensen nood hebben aan 
‘uitpluggen’ en verstilling, en de ongebreidelde consumptie die leidt tot voedselover-
schotten en verspilling. We blijven ook alert voor de thema’s waarrond onze concrete 
hulpverlening zich inzet, zoals (kans)armoede, huiselijk geweld, dakloosheid, mensen 
zonder papieren, … .



3. Bzn cultuur wil Burgers ondersteunen, sensiBiliseren en enga-
geren rond haar thema’s. dat doen we via ...

... acties en campagnes die het Bewust-zijn rond 
onze thema’s verhogen

Met creatieve acties en campagnes willen we burgers bewust maken rond onze thema’s. 
Onze methodieken hiervoor zijn erg uiteenlopend, maar steeds gericht op het delen 
van verhalen en het verbinden van burgers. Zo zetten we in op initiatieven die mensen 
samenbrengen (zoals de Langste Eettafel of onze partnermeeting) maar organiseren we 
ook pittige prikacties in de stad (zoals de acties van onze Jongerenbrigade).

... een laagdrempelig educatief aanBod waarin 
Burgers worden uitgenodigd tot reflectie

Reflectie en educatie zijn één van de centrale pijlers van ons werk. We willen burgers 
tools geven om hun burgerschap actief op te nemen en hen een kans geven om op een 
laagdrempelige manier te participeren aan complexe problematieken. We ambiëren 
burgers bewust te maken maar willen hen dan niet opzadelen met een gevoel van 
machteloosheid. We geloven dat verandering van onderuit komt en dat elke mens in 
zijn/haar omgeving een verschil kan maken door zijn/haar capaciteiten in te zetten voor 
de ander.



Daarvoor biedt ons educatief luik reflectiemomenten aan (alleen of in groep) en geeft 
het mensen de kans competenties en talenten te ontwikkelen, zoals in onze vormingen 
rond verbindende communicatie. Bovendien vormt het ook de kans tot betekenisvolle 
ontmoeting en verbinding met anderen (met een andere etnisch, cultureel of socio-
economische achtergrond), een plek voor uitwisseling van mens tot mens, o.a. door 
onze getuigenissen door ervaringsdeskundigen (Prison Talk).

... vrijwilligerswerK waarin we mensen tot 
concrete engagementen Brengen

BZN Cultuur wil een concrete uitnodiging zijn om mee te werken aan een samenleving 
waar zoveel mogelijk mensen zich kwetsbaar mogen tonen en opnieuw zelfvertrouwen 
en eigenwaarde mogen ervaren. Centraal in onze initiatieven staat het empoweren van 
burgers: we reiken burgers tools aan waarmee ze zelf vanuit hun eigen specifieke situ-
atie aan de slag kunnen. We zoeken steeds hoe men zelf een bijdrage kan leveren en 
dus niet machteloos moeten toekijken. 

Daarvoor bieden we vrijwilligerswerk op maat aan zoals bijv. vrijwilligerswerk van bij je 
thuis (huiswinkel, Traliepost) of vanuit je kracht (vormingswerk, sociale actie via de jonge-
renbrigade). We kiezen er ook bewust voor om aan de slag te gaan met niet-evidente 
groepen, zoals ex-gedetineerden of mensen zonder papieren. Onze vrijwilligers worden 
intensief gecoached en we bieden een groeitraject op maat aan: we willen dat je als 
mens groeit en verrijkt wordt door je inzet bij Bond zonder Naam. Op die manier willen 
we dat onze vrijwilligers ware tochtgenoten worden en duurzaam betrokken zijn.


