Afsprakennota Trekkers & Partners Streekpact

(25 februari 2014)

Het nieuwe streekpact Samen Grenzen Verleggen bestaat uit zeven hefboomprojecten die meerdere
concrete deelacties bundelen. Om de uitvoering en de opvolging van het streekpact goed te laten
verlopen, is het belangrijk om een duidelijk overzicht te hebben over het geheel en om duidelijke
afspraken te maken over de verwachtingen.
De tabel met alle deelacties van het streekpact geeft een overzicht van welke organisatie trekker is
voor de realisatie van een bepaalde deelactie, en vermeldt tegelijk de contactpersoon. Deze tabel
somt ook bij elke deelactie alle partners op, en geeft aan op welk overlegplatform in de regio deze
deelactie mee kan opgevolgd worden.
De afsprakennota voor trekkers en partners van het streekpact wil duidelijkheid brengen omtrent
de verwachtingen ten aanzien van alle trekkers en partners uit het streekpact. Het bakent ook de rol
af die RESOC Zuid-West-Vlaanderen speelt bij de opvolging van het streekpact.
I.

Rol en verwachtingen ten aanzien van TREKKERS
1. De inhoudelijke focus bepalen van de deelactie en hieraan concrete doelstellingen
koppelen, waartoe de uitvoering van de deelactie dient te leiden. Het streekpact vormt
hiervoor uiteraard een belangrijke richtinggevende inspiratiebron.
2. Initiatief nemen om de vooruitgang van de deelactie te bevorderen. Dit initiatief kan
uiteenlopend van aard zijn (acties, evenementen, overleg met partners, communicatie,
mobiliseren van netwerk, politieke lobby, subsidiedossiers,…)
3. Contacten leggen en regelmatig overlegmomenten met partners organiseren voor
afstemming en terugkoppeling. De trekker neemt ook initiatief om de deelactie op een
geschikt moment te agenderen op het daartoe aangewezen overlegplatform.
4. Actief deelnemen aan de opvolgvergaderingen per hefboomproject die RESOC minstens
jaarlijks organiseert voor alle trekkers en partners van een hefboomproject. Tijdens deze
opvolgvergaderingen worden alle deelacties uit het hefboomproject overlopen. De trekkers
brengen een stand van zaken van de deelactie en kunnen ervaringen uitwisselen met andere
partners.
5. Kruisverbanden en contacten leggen met andere relevante deelacties ter inspiratie en
versterking van elkaars slagkracht.
6. Grondige afweging maken hoe de eigen acties kunnen bijdragen tot de drie transversale
thema’s van het streekpact: armoedebestrijding, grensoverschrijdende samenwerking, en
bevordering streekimago.
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7. Rapportering aan RESOC via de website www.samengrenzenverleggen.be. Dit kan op twee
manieren onder de rubriek ‘Heb je nieuws uit de streek’:
 Ofwel via korte nieuwsberichten over acties/evenementen/resultaten
 Ofwel via een rapporteringsformulier, waarin een stand van zaken gegeven wordt
over de vooruitgang van de deelactie. De trekker koppelt minimaal jaarlijks terug via
dit rapporteringsformulier, dat ook als leidraad kan dienen voor de
opvolgvergaderingen per hefboomproject.
8. Vermelding van het streekpact in de eigen communicatie, wanneer vanuit de eigen
organisatie gecommuniceerd wordt over initiatieven of resultaten die mee bijdragen tot de
uitvoering van de deelactie.

II.

Rol en verwachtingen ten aanzien van PARTNERS

1. Meewerken aan de realisatie van de deelactie door het opnemen van taken of uitvoeren
van acties vanuit de eigen organisatie.
2. Open staan voor en meewerken aan initiatieven genomen door de trekker. De partners
kunnen ook zelf initiatief nemen wanneer ze dit mogelijk of wenselijk achten.
3. Actief deelnemen aan overlegmomenten die door de trekker worden georganiseerd.
Partners kunnen ook vragen om hun bijdrage tot een deelactie op een geschikt moment te
agenderen op het daartoe aangewezen overlegplatform.
4. Actief deelnemen aan de opvolgvergaderingen per hefboomproject die RESOC minstens
jaarlijks organiseert voor alle trekkers en partners van een hefboomproject. Tijdens deze
opvolgvergaderingen worden alle deelacties uit het hefboomproject overlopen en kunnen de
partners ook een stand van zaken brengen en ervaringen uitwisselen.
5. Rapportering aan RESOC via de website www.samengrenzenverleggen.be. Dit kan op twee
manieren onder de rubriek ‘Heb je nieuws uit de streek’:
 Ofwel via korte nieuwsberichten over acties/evenementen/resultaten
 Ofwel via een rapporteringsformulier, waarin een stand van zaken gegeven wordt
over de vooruitgang van de deelactie.
6. Vermelding van het streekpact in de eigen communicatie, wanneer vanuit de eigen
organisatie gecommuniceerd wordt over initiatieven of resultaten die mee bijdragen tot de
uitvoering van de deelactie.
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III.

Rol van RESOC Zuid-West-Vlaanderen

1. RESOC heeft een coördinerende rol bij de opvolging van het streekpact in zijn geheel. RESOC
neemt geen inhoudelijk aansturende rol op ten aanzien van de trekkers of partners, maar het
volgt wel de vooruitgang van alle deelacties en hefboomprojecten actief op, in goed overleg
met de trekkers en partners.
2. Aanspreekpunt zijn voor alle trekkers en partners voor alle mogelijke vragen in verband met
het streekpact.
3. Faciliteren en ondersteunen van overlegmomenten op verzoek van trekkers of partners.
RESOC kan ook zelf initiatief nemen tot overleg met de aangewezen streekpartners om de
deelacties te initiëren of de voortgang te bevorderen.
4. Organiseren van opvolgvergaderingen per hefboomproject die minstens jaarlijks
plaatsvinden. Hier krijgen alle trekkers en partners per hefboomproject een forum om
ervaringen uit te wisselen en over de voortgang te rapporteren.
5. Inhoudelijke analyse en monitoring van de vooruitgang:
 van de zeven hefboomprojecten
 van de drie transversale thema’s: armoedebestrijding, grensoverschrijdende
samenwerking, en bevordering streekimago
 van de vier topprioriteiten van het streekpact en de vooropgestelde indicatoren.
6. Kruisverbanden leggen tussen verschillende deelacties en streekpartners in contact brengen
ter inspiratie en versterking van elkaars slagkracht.
7. Toeleiding naar subsidieprogramma’s (provinciaal, Vlaams, Europees) door trekkers en
partners te informeren over subsidiemogelijkheden of door hen gericht door te verwijzen
naar ondersteunende diensten (vb. Provincie W-Vl., Vleva).
8. Brede communicatie over het streekpact door relevante informatie over deelacties (vb.
nieuwsberichten, uitnodigingen) actief te verspreiden binnen het brede socio-economische
en politieke netwerk in de streek via de website, mailings of een nieuwsbrief.

_________________________________________________________________________________

3/3

