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Missie en visie 

 
Inleiding1 
 
Je zou onze huidige samenleving kunnen vergelijken met een speedboot, waarop in blinkende 
letters T I N A staat: “There Is No Alternative”. Die boot vaart heel snel en vooraan staan blitse 
mensen, in dure pakken, haren in de wind. Ze spuiten met champagneflessen. Iedereen kirt van 
plezier. 
Maar achteraan vallen mensen uit de boot omdat het zo snel gaat en er geen relingen zijn. 
Door al het geraas horen de mensen vooraan daar niks van. En achter de speedboot varen 
hulpverleners en zorgverstrekkers in rubberbootjes. Ze vissen de overboord gevallen 
sukkelaars op en geven ze droge kleren. Maar ze kunnen amper volgen en daardoor is het heel 
moeilijk om hun “patiënten” terug aan boord van de speedboot te krijgen. De enige 
mogelijkheid – volgens de mensen op de boot – zijn reddingsvesten voor wie in het water ligt. 
Dan verdrinken ze tenminste niet. 
 
Maar er zijn wel alternatieven. De speedboot kan trager gaan varen, en achteraan kan er een 
stevige reling worden gezet. 

Onze missie: iedereen aan boord 

Bewegingspunt Herentals wil dat niemand uit de boot valt in een samenleving die te snel 
voortraast. Daarom willen we duurzame oplossingen vinden voor de problemen en behoeften 
van de polariserende samenleving van vandaag. Dat doen we door soepel samen te werken 
met vrijwilligers en allerhande organisaties, binnen een breed lokaal, regionaal en Vlaams 
netwerk. 

Onze visie: alle hens aan dek 

Op een vernieuwde manier willen we opnieuw een actieve sociale beweging zijn in Herentals, 
Noorderwijk en Morkhoven. We werken aan verruiming van ons netwerk over de grenzen 
van bestaande groepen, organisaties en structuren heen. 
 
We willen alle hens aan dek: mensen verenigen en verbinden om van Herentals een warme, 
zorgzame en solidaire stad te maken. Iedereen krijgt daarbij kansen om te participeren en te 
pionieren. We ondersteunen nieuwe initiatieven en zetten die zelf ook mee op, in kleine en 
grote projecten. Zo worden we een gangmaker die kan wegen op het beleid. 
 
In de eerste plaats willen we werk maken van een sterk sociaal beleid in Herentals, waarbij 
we ongelijkheid en onrechtvaardigheid aankaarten en aanpakken. We verwerpen uitsluiting, 

 
1 Met dank aan Dirk De Wachter voor de treffende metafoor. 
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discriminatie en racisme en komen op voor een duurzame leefomgeving waar het op alle 
vlakken goed is om te wonen, te werken en te leven.  
 
Goed leven begint in je eigen buurt, en daarom zetten we sterk in op leefbare, warme en 
zorgzame buurten en wijken. Zo versterken en vernieuwen we het sociale weefsel van onze 
samenleving. En houden we iedereen aan boord. 
 


